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Анотація 

Навчання дітей з обмеженими можливостями це не тільки доступність шкіл, а й 

доступ до надбань культури й мистецтва. Харківська міська влада очолює програми 

адаптації міського середовища доступного для людей з обмеженими можливостями. До 

розробки теми залучаються студенти спеціальності «Міське будівництво та 

господарство». Основоположним принципом цих робіт є не пристосування окремих 

елементів міста для потреб особливих людей, а створення міського середовища 

однаково комфортного для всіх без виключення жителів міста. Приведено приклади 

розробок студентів: реконструкція Художнього музею й створення 

мультифункціонального простору доступного для всіх.  

 

Abstract 

Teaching children with disabilities is not only school's availability, but also access to 

cultural and artistic achievements. Kharkiv City Government heads the program of the urban 

environment accessible adaptation for people with disabilities. Students of the specialty 

«Municipal Construction and Economy», also take part of topic development. The basic 

principle of these works is not the adaptation of individual elements of the city for the needs 

of special people, but the creation of an urban environment equally comfortable for all 

without excluding the city's inhabitants. There are presented examples of student 

development: Art Museum reconstruction and the creation of a multifunctional space 

accessible to everyone. 
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Вступ 

 

Наприкінці 2009 року в Україні було ратифіковано Конвенцію про права осіб з 

інвалідністю прийняту Організацією Об'єднаних Націй, яка вкотре нагадує суспільству 

про основоположні свободи й рівні права всіх членів людської спільноти, про 

необхідність створення середовища у міських і в сільських районах доступного для всіх 

[1].  

Радянська влада, наслідки якої, ще й досі подекуди відчуваються в ментальності й в 

стилі поведінки суспільства, втілювала в свідомість громадян тези про те, що всі мають 

рівні здібності, а ті хто не підходить під стандарти повинні якнайменше перебувати 

серед людей, не псувати загальний вигляд «будівника комунізму».  

Така позиція й близький до зубожіння рівень соціальних виплат призвели до того 

що люди відмінні від інших особливостями пересування, вадами зору або слуху 
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змушені перебувати в спеціальних закладах або вдома. Тому й досі людина на візку або 

з тактильною палицею рідке явище на наших вулицях. Невипадково статистичні дані 

про кількість людей з інвалідністю в країнах Європи показують, що наприклад у 

Фінляндії їхня кількість складає 32,2 відсотка населення, у Франції 24,6%, в Росії 

втричі менше – лише 9,3% (рис.1.).  

 

Фінляндія 

 

32,2 

Великобританія 27,2 

Нідерланди 25,4 

Франція 24,6 

Естонія 23,7 

Чехія 20,2 

Португалія 20,1 

Данія 19,9 

Швеція 19,9 

Росія 9,3 

Україна 6,1 

 

Рис. 1. Частка людей з інвалідністю в загальній кількості населення в країнах Європи 

(%) 

 

Відповідно до даних Міністерства соціальної політики України на перше січня 

2017 року, пенсію з інвалідності отримують 2,60 млн. українців, тобто 6,1% від 

наявного населення. Слід зазначити, що значну частку в структурі осіб з інвалідністю 

складають діти. Важко уявити, що українці в кілька разів здоровіші за європейців, 

скоріше ці дані свідчать про приховування реальної статистики або про величезну 

смертність серед людей з різними нозологіями інвалідності [2].  

 

1. Міські програми щодо інклюзивного навчання дітей з обмеженими 

можливостями 

 

Ратифікація Конвенції про права осіб з інвалідністю сприяла появі в містах України 

програм адаптації міського середовища доступного для людей з обмеженими 

можливостями. Слід нагадати, що до цієї категорії, як відомо, належать не тільки люди 

з інвалідністю, а й вагітні жінки, люди з тимчасовим порушенням здоров'я, люди 

похилого віку, жінки з дитячими візками тощо. 

В Харкові цю роботу очолює міська влада, тому й втілення принципів 

«універсального дизайну» в міське середовище відбувається досить жваво. Зокрема в 

місті організують конкурси креативних ідей щодо реконструкції міського середовища, 

проводяться різні заходи, метою яких є привернення уваги до цієї категорії населення. 

Під час цих заходів міська спільнота дізнається що всупереч розповсюдженої думки 

про те, що люди з обмеженими можливостями це не тільки ті, що пересуваються на 

візках, а й більшість тих що, живуть серед нас. Отже, важко уявити місто, де ніхто не 
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хворіє, ніхто не народжується, ніхто не старіє, і де жінки не користуються високими 

підборами, де всі однаково чують і бачать.  

До програм забезпечення доступності міських територій, будинків і споруд активно 

долучаються різноманітні міські організації. Особливе місце в цих програмах відведено 

інклюзивному навчанню дітей з обмеженими можливостями – відкриваються 

інклюзивні класи, школи, де навчаються діти з особливими потребами обладнуються 

пандусами, ліфтами, виділяється спеціальний транспорт, якій відвозить дітей в школу і 

привозять додому.  

За офіційними даними, на грудень 2017 року в 142 загальноосвітніх навчальних 

закладів Харкова створені умови для інклюзивного навчання, яким користуються за 298 

дітей з особливими потребами [3]. Звичайно, це великий крок вперед, але ж в 

Харківській області на 1.01 17 року 8982 дітей до 18 років отримають пенсію з 

інвалідності [2]. Тобто умови для навчання мають тільки 3% дітей, що неприпустимо 

мало для міста з населенням більше мільйона осіб.  

Створення однієї школи з інклюзивним навчанням в місті або районі міста 

звичайно розширить можливості дітей в порівнянні с дистанційним, але все ж таки 

створює певні обмеження, потребу в спеціальному транспорті, тощо.   

Дитина шкільного віку, відповідно містобудівним нормативам має право навчатись 

в загальноосвітній школі, розташованій в межах 750 м від житла. При наявності 

повноцінного візка, доступних шляхів пересування на міських вулицях й сприятливої 

погоди ця відстань доступна, що дасть можливість учням не залежати від спеціального 

транспорту. Така, навіть незначна на перший погляд, незалежність ефективно впливає 

на рівень соціалізації дітей з особливими потребами [4]. 

 

2 Науково-дослідна робота студентів спеціальності Міське будівництво та 

господарство Харківського національного університету міського господарства 

імені О. М. Бекетова  

 

До розробки теми адаптації міського середовища доступного для людей з 

обмеженими можливостями залучаються студенти спеціальності Міське будівництво та 

господарство. 

З недавнього часу адаптація міського середовища для всіх стала одним з напрямків 

науково-дослідних робіт кафедри Міського будівництва Харківського національного 

університету міського господарства імені О. М. Бекетова. До розробки теми 

залучаються студенти спеціальності Міське будівництво та господарство.  

Науково-дослідна робота студентів триває протягом кількох семестрів, а 

результати досліджень стають основою для розробки курсових, дипломних і 

магістерських робіт.  

Основоположним принципом цих робіт є не пристосування окремих елементів 

міста для потреб особливих людей, а створення міського середовища однаково 

комфортного для всіх без виключення жителів міста, принцип універсального дизайну. 

На наш погляд, основні принципи універсального дизайну необхідно зробити справді 

універсальними: через внесення змін в будівельні норми, для того, щоб всі навчальні 

заклади, в тому числі спеціалізовані, стали інклюзивними. Обдаровані діти, котрі 

мають особливі потреби, повинні мати доступ в спеціалізовані навчальні заклади 

(художні, театральні спортивні школи, тощо), які теж мають відповідати принципам 

універсального дизайну [4].  

Звичайно, навчання дітей з вадами зору, слуху, з затримкою в розвитку потребують 

спеціальної методики навчання, але особливості дітей з порушеннями опорно-рухового 

апарату часто обумовлені лише проблемою пересування по прилеглій території, 
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доступністю входу й вільного пересування приміщеннями, в тому числі переміщення 

між поверхами будівлі. В цьому випадку завдання будівельників усунути перешкоди.  

Слід додати, що інклюзивне навчання дітей з обмеженими можливостями це не 

тільки доступність шкіл, а й можливість відвідування культурно-видовищних і 

мистецьких закладів: галерей, театрів, музеїв, виставкових залів, бібліотек, участь у 

громадському і культурному житті міста, можливість мистецької та інтелектуальної 

творчості, доступ до надбань культури й мистецтва є важливою складовою розвитку 

дитини. Інвалідність або тимчасові фізичні обмеження не повинні стати бар'єрами для 

людей й обмежувати реалізацію їх естетичних потреб. 

В листопаді 2017 року громадська організація інвалідів «Креавіта» за підтримки 

Комітету забезпечення доступності маломобільних груп населення до об'єктів 

соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Харкова та Управління 

інвестиційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту у справах сім'ї, молоді та 

спорту Харківської міської ради оголосила конкурс робіт молодих архітекторів 

Харкова «Місто без Бар'єрів». Завданням конкурсу була адаптації об'єктів культури 

м.Харкова для маломобільних груп населення. Основною метою конкурсу – виявлення 

кращих проектів, які демонструють можливі архітектурно-конструктивні, дизайнерські, 

середовищні рішення і сучасні технології створення доступної інфраструктури 

культурних установ міста Харкова для маломобільних груп населення. 

В конкурсі взяли участь студенти спеціальності Міське будівництво та 

господарство, які розробили проект реконструкції Художнього музею з метою 

забезпечення доступності для всіх категорій населення.  

Xaрківський художній музей було обрано невипадково. це один із найстаріших, а за 

цінністю колекції – один із найзначніших в Україні. Його колекції це зібрання творів 

образотворчого й ужиткового мистецтва України, Росії та західних країн. Важливим є 

те, що колекції музею містяться двох розташованих поруч пам’ятках архітектури. Один 

з них колишній маєток промисловця-мільйонера Ігнатищева за проектом академіка 

архітектури А. М. Бекетова, інший філія Музею народного мистецтва Слобожанщини, 

колишня недільна школа харківської письменниці і громадського діяча Христини 

Алчевської. 

Таке поєднання експозиції художніх творів і особливостей пам’ятки архітектури, з 

одного боку виявилось привабливим, з іншого досить складним завдання, через 

обмеження реконструктивних заходів щодо пам’яток архітектури, до того ж вузькі 

тротуари, сходи на ганках  та вузькі двері не дозволяють створити зручний доступ в 

приміщення музею. Водночас час між двома будинками музею є вільна територія.  

В проекті, розробленому студентами, зокрема було запропоновано об’єднати 2 

корпуси музею додатковим об’ємом з потрібним обладнанням для доступу 

маломобільних груп населення до приміщень кожного з двох будинків музею (рис.2, 3).  
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а)                                                               б) 

 
Рис. 2. Реконструкція будинків художнього музею в м. Харкові: 

а) теперішнє становище, б) пропозиція щодо реконструкції 

 

Різниця висот між рівнем тротуару і першим поверхом музеїв складає близько 

півтора метра. Досяжність до першого поверху музею забезпечує підіймач, що 

пересуваються вздовж сходів. На першому поверсі влаштовано вхід до приміщень 

першого поверху існуючих будинків, туалети, а також передбачається розмістити 

виставкові приміщення для розширення експозиції музею. Напрям руху позначено 

тактильною плиткою. У вестибюлі розташовано, санвузли для людей з інвалідністю, 

звукова та тактильна інформація. 

 

 
Рис. 3. Схема 1 поверху 

 

Доступність на другий поверх передбачається спеціально обладнаним ліфтом. На 

другому поверсі передбачається розмістити виставкові приміщення для людей, що 

бачать руками.  

Досяжність культурно-видовищних і мистецьких закладів для людей з обмеженими 

можливостями це не тільки безперешкодний доступ до вхідної зони й внутрішніх 

приміщень, а ще й можливість дійти до входу вулицями міста від зупинок міського 

транспорту, можливість відпочити в парку або сквері розташованому поряд. Тому в 
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складі проекту було розроблено реконструкцію прилеглого скверу і  зупинок 

громадського транспорту в типових містобудівних умовах.  

Система індикаторів, розрахованих на незрячих та слабозорих, яка становить 

собою текстуроване покриття на пішохідних доріжках, переходах, на посадкових 

майданчиках, що відчувається ними за допомогою білої тростини текстура служить 

свого роду застереженням. Головним фактором, що характеризує зупинки - є 

інформативність. На внутрішніх стінках автопавільйона розміщують інформацію про 

час прибуття автобуса, марку автобуса та схему маршруту та напрямки руху. Навігація 

дозволяє без труднощів знайти місце розміщення зупинки громадського транспорту, 

допомагає легко орієнтуватися у великому місті. 

Другим прикладом перебудови міського середовища є розроблений студентами 

спеціальності Міське будівництво та господарство проект реконструкції майдану Ірини 

Бугримової з метою створення мультифункціонального простору, який буде цікавим 

місцем для проведення вільного часу для всіх мешканців і гостей міста. Передбачається 

створення нової мережі для прогулянок всередині майдану, яка буде максимально 

функціональна, проста та доступна (тактильна контрастна, улаштування пандусів, 

світлових маяків на шляху слідування та огороджувальних конструкцій), створення 

майданчиків для тихого та активного відпочинку. Майданчики мають бути 

інклюзивними та слугувати цілям інтегрування дітей з інвалідністю в навколишній 

простір, а також порозуміння з умовно фізично здоровими дітьми. Пропонується 

встановлення щитів із мовою жестів та шрифтом Брайля, а також тактильні скульптури.  

 

 

Висновки 

 

Такий підхід буде допомагати розвитку дітей та дорослих, а також закладатиме 

фундамент розуміння рівності кожної людини, незалежно від її фізичного чи 

психічного стану.  

Отже, як бачимо, Україна, як і інші країни світу, постала перед проблемою 

пристосування міського простору для всіх. Для досягнення цих цілей необхідно 

вносити зміни у законодавчі акти та державні будівельні норми, враховувати 

пріоритетність при проектуванні закладів громадського обслуговування та міського 

середовища, передбачати заходи з покращення інклюзивної освіти в країні. 
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