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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ЗЗСО – заклад загальної середньої освіти; 

 ООП – особливі освітні потреби ; 

УД – універсальний дизайн; 

НВО – навчально-виховне об’єднання; 

НАІУ – Національна асамблея людей з інвалідністю України;  

ООН – Організація об’єднаних націй; 

КК – крісло колісне; 

МГН – маломобільні групи населення;  

МСД – міжнародний символ доступності;  

ТЕД – тактильні елементи доступності;  

ТС – тактильні смуги; 

ТІП – тактильні інформаційні покажчики; 

ОФМ – обмежені фізичні можливості;
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ВСТУП 

Якісна та доступна освіта – це ключовий аспект суспільства, що 

трансформується та модернізується, змінюючи пріоритети та  встановлюючи 

нові гуманітарні цілі. Сучасні ЗЗСО є не тільки установами освіти – це 

потужні центри з фокусом на розвиток громадянських компетентностей учнів 

та розбудову якісного, безпечного,  комфортного і доступного  освітнього  

середовища. Для людей з інвалідністю, питання доступності є важливою 

умовою, яка забезпечує їм реалізацію всіх прав нарівні з іншими, надає 

можливість вести незалежний спосіб життя і брати участь у житті суспільства. 

В Україні увага до питань доступності, переважно архітектурної, була 

актуалізована громадськими організаціями людей з інвалідністю, але питання 

доступності в більш широкому значенні почали трактуватися та 

впроваджуватися після підписання та ратифікації Конвенції ООН про права 

осіб з інвалідністю. Відповідно до такого документа, питання забезпечення 

доступності мають включати: фізичне оточення, транспорт, інформацію, 

зв’язок, зокрема інформаційно–комунікаційні технології й системи, послуги. 

Питання доступності регулюються нормативними документами, наприклад: 

державними будівельними нормами, стандартами для транспорту, 

застосування вебконтенту, надання послуг тощо. У зв’язку з  цим до рівня 

комплексної організації всіх компонентів його архітектурно-просторового 

середовища пред’являються сьогодні особливо високі вимоги. 

Нині через певні фізичні потреби 15% населення не можуть отримати 

повний доступ до освіти, так як архітектурне середовище закладів загальної 

середньої освіти  не адаптоване під потреби людей з обмеженими фізичними 

можливостями. Створення адаптованого архітектурного середовища закладів 

загальної середньої освіти,  його відповідність соціальним і функціональним 

вимогам перспективних форм навчально-наукового прогресу – одне з 

найважливіших завдань у розвитку та модернізації загальної середньої освіти. 

Освіта покликана забезпечити рівний доступ до освітніх ресурсів і 

створити необхідні умови для отримання освіти всіма без винятку дітьми, 
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незалежно від їх індивідуальних особливостей, навчальних досягнень, 

психічних та фізичних можливостей. Світова спільнота приділяє достатньо 

уваги створенню адаптованого середовища для людей з обмеженими 

фізичними можливостями. Щорічно ООН проводить конференції з питань 

«Доступної освіти для людей з ОФМ». Головна мета – створення доступного 

архітектурного середовища, а відповідно – створення відкритого суспільства 

для всіх. У межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської  «Без 

бар’єрів», спрямованої на створення рівних можливостей для всіх українців, 

зокрема, розбудову універсального публічного простору, дружнього до 

маломобільних груп населення та сімей з дітьми; підписано Меморандум про 

розвиток без бар’єрної архітектури, прийнято ряд законодавчих та 

нормативних актів з цих питань. Окрім цього, діє значна кількість документів, 

що стосуються технічних умов проєктування  з урахуванням потреб 

маломобільних груп населення. Технічні вимоги щодо доступності житлових, 

громадських і виробничих будинків і споруд для МГН упорядковані в 

нормативних документах – Державні будівельні норми (ДБН). 2012 року зі 

змінами ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів». Такі 

нормативні документи забезпечують та регламентують вимоги щодо 

забезпечення умов для організації інклюзивного навчання дітей з особливими 

потребами/інвалідністю у загальноосвітніх школах, встановлюють загальні 

положення щодо проєктування  загальноосвітніх шкіл з організацією 

інклюзивного навчання, застосування спеціальних пристроїв тощо. 

Найкращим в Україні унормованим документом, у якому викладені 

вимоги до формування безбар’єрного середовища є «Альбом технічних рішень 

обладнання елементами безперешкодного доступу людей з обмеженими 

фізичними можливостями до об’єктів житлово-комунального призначення». З 

метою роз’яснення необхідності та доцільності застосування вимог державних 

будівельних норм та стандартів щодо створення безбар’єрного архітектурного 

середовища розроблено спеціальні посібники і рекомендації. Так, у «Збірнику 

законодавчих та нормативних документів щодо забезпечення 
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безперешкодного доступу маломобільних груп населення до об’єктів 

житлово-цивільного призначення», наводяться чинні на той час програми, 

рекомендації та інші нормативні документи з питань соціального захисту осіб 

з інвалідністю та проєктування  архітектурного безбар’єрного середовища. У 

«Рекомендаціях з архітектурно-планувальних рішень нових типів будинків 

навчально–виховного та лікувально-оздоровчого призначення для дітей–

інвалідів, сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків»  подано 

рекомендації щодо проєктування будинків дитини, дошкільних дитячих 

будинків, загальноосвітніх та спеціальних шкіл-інтернатів для дітей з 

порушеннями фізичного та розумового розвитку (з порушенням зору, слуху, 

мовлення, опорно–рухового апарату та інтелектуальними порушеннями. [7] 

Актуальність проблеми архітектурної доступності закладів освіти та 

безбар’єрне впровадження інклюзивного освітнього простору в закладах 

освіти і означили вибір теми випускної кваліфікаційної роботи: 

«Архітектурна доступність закладів загальної середньої освіт в сільській 

місцевості». 

Мета дослідження: дослідити архітектурну доступність закладів 

загальної середньої освіти в сільській місцевості на основі аналізу та 

формування інклюзивних закладів загальної середньої освіти  з урахуванням 

універсального дизайну та державних будівельних норм.  

Об’єкт дослідження: безбар’єрний інклюзивно-освітній простір 

закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості. 

Предмет дослідження: архітектурна доступність у закладах загальної 

середньої освіти інклюзивного типу у сільській місцевості. 

Завдання дослідження: 

1. Проаналізувати та узагальнити науково-методичні джерела та 

нормативну базу з проблем доступності освітнього середовища осіб з 

інвалідністю. 

2. Визначити особливості архітектурно-планувальної та об’ємно-

просторової організації закладів загальної середньої освіти. 
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3. Провести оцінювання Новопразького НВО  на доступність 

освітнього середовища для людей з інвалідністю. 

4. Розробити рекомендації щодо покращення доступності 

освітнього середовища для людей з інвалідністю.  

5. Створення та формування сучасних тенденції архітектурної 

доступності закладів загальної середньої освіти в сільській місцевості.  

6. Надати інструментарій для використання архітекторами та 

дизайнерами, щодо проєктування «інклюзивних закладів освіти». 

База експериментального дослідження: Новопразьке навчально-

виховне об`єднання «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад – позашкільний центр» Новопразької селищної ради 

Олександрійського району Кіровоградської області  

Методи науково–педагогічних досліджень: аналіз науково-

нормативних документів та літературних джерел, моделювання адаптованого 

освітнього середовища Новопразького НВО, оцінювання будівлі 

Новопразького НВО на доступність освітнього середовища, статистичний 

аналіз як засіб вирахування відсоткового значення доступності. 

Практичне значення результатів дослідження  полягає у можливості 

застосування наведених принципів та прийомів в проектуванні нових та 

існуючих закладах загальної середньої освіти. Результати дослідження можуть 

стати поштовхом до проєктування  та впровадження удосконалення 

архітектурного середовища закладу загальної середньої освіти, що сприятиме 

покращенню умов в освітньому процесі. 

Структура кваліфікаційної роботи: вступ, перелік умовних скорочень, 

два розділи, висновки, список використаних джерел (65 найменувань). 

Загальний обсяг роботи складає 109 сторінок.  
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ВИСНОВКИ 

Нині удосконалення/реконструкція закладів загальної середньої освіти 

представляє особливий інтерес не тільки для науковців-практиків, 

громадських організацій для захисту прав людини з інвалідністю та вчених з 

ОФМ, але і для проєктувальників та фахівців, що відповідають і  займаються 

питаннями функціонування, розвитку, створення, перетворення 

архітектурного середовища в комплексному поданні. 

1. Проаналізовано наукові дослідження в галузі дизайну архітектурного 

середовища. Встановлено, що проблема удосконалення архітектурного 

середовища у ЗЗСО потребує додаткового вивчення та обґрунтування. 

Незважаючи на досить велику кількість наукових доробків з такої проблеми, 

багато найважливіших такі як: соціальний, методологічний, архітектурно-

планувальний – практично не були зреалізованими. 

2. Провівши аналіз наукових доробків встановлено сутність проблеми 

архітектурної доступності в ЗЗСО сільської місцевості. Обґрунтовано основні 

вимоги до доступності та принципи інклюзивного навчання, виокремлено 

вимоги до надавачів освітніх послуг, щодо архітектурної доступності. 

Проаналізовано принципи  універсального дизайну та компоненти для його 

створення, необхідність створення доступного архітектурного середовища на 

основі універсального дизайну для формування інклюзивного освітнього  

середовища. Проаналізовано українську законодавчу базу, яка забезпечує та 

вимагає створення інклюзивного середовища та проаналізовано Державні 

будівельні норми останнього видання, на   основі яких можливо створити такі 

умови. 

3. В результаті дослідження стану вітчизняних ЗЗСО, нині 

впровадження з розвитку безбар’єрної інфраструктури обмежуються вузьким 

колом заходів, наприклад – установка пандусів та спеціальних ліфтів в 

окремих ЗЗСО. Лише в окремих ЗЗСО розвиток безбар’єрної інфраструктури 

включає в себе більш широкий спектр технічних заходів. Припускаємо, що 

причинами не можливості забезпечити безбар’єрну інфраструктуру є 
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труднощі фінансування і порівняно недавній термін широкої актуалізації 

повної загальної середньої  освіти для учнів з ОФМ як соціальної норми. 

4. Проведено обстеження будівлі Новопразького НВО на вул.Миру,101 

для визначення доступності ЗЗСО для осіб з інвалідністю з урахуванням 

особливостей закладу. Також для здійснення аудиту була розроблена анкета, 

яка формувалась на базі ДБН та принципах УД, під час дослідження були 

виявлені і позитивні сторони в доступності , що дають можливість 

констатувати, що в сільській місцевості робляться  кроки назустріч 

формуванню інклюзивного освітнього  середовища для здобувачів освіти  з 

інвалідністю, які вже зараз навчаються в його стінах та будуть навчатись в 

майбутньому. До прикладу, найбільш доступними виявились: раковини та 

прилегла територія перед будівлею. За здійсненими  підрахунками вони 

набрали найбільше відсотків, загальна доступність НВО становить 70,3 % – 

майже доступно. Деякі фактори доступності можна виправити швидко, як 

наприклад розмітка місця для паркування чи маркування контрастними 

кольорами сходинок, щось потребуватиме більше  часу. 

5. Провівши таке обстеження будівлі Новопразького НВО, було 

визначено рівень архітектурної доступності НВО, зокрема сформовано 

рекомендації для керівників ЗЗСО щодо архітектурної доступності, звернуто 

увагу на місця, що не відповідають технічним умовам проєктування  з 

урахуванням потреб маломобільних груп населення. 

6. Встановлено, що основною проблемою планувальних рішень є 

невідповідність їх функціонально-планувальної схеми і параметрів ряду 

елементів ЗЗСО вимогам щодо перебування людини з обмеженими фізичними 

можливостями у таких закладах освіти. У більшості випадків у ЗЗСО 

неможливе перепланування, що змінює параметри окремих елементів для 

пристосування їх до використання людей з ОФМ. Така проблема з 

неможливістю внесення змін у конструктивні схеми, а також прив’язкою до 

сантехнічних комунікацій. 

 


