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Лекція від 23 квітня 2020 
Тема 4.2.  

Основи універсального дизайну 
Тема викладена в підручнику на сторінках від 177 до ст..184 

 
Принципи універсального(інклюзивного) дизайну викладені на 

ст..177-178 підручника. Вони, фактично висувають вимоги до середовища 
існування людей з метою створення умов, що могли б бути комфортними 
для усіх без винятку користувачів. 

Важливо зрозуміти наступне. 
Існують два головних підходи до перетворення середовища і умов 
існування (діяльності) людини: 

1. Перетворення середовища архітектурно-будівельними методами і 
методами середовищного дизайну. 

2. Перетворення умов існування людини за допомогою технічних 
засобів, пристроїв, приладів, конструкцій тощо. 

 
Зважаючи на те, що в текстовому матеріалі підручника досить послідовно 
викладено основні завдання теми, ілюстративний матеріал не охоплює усі 
пов’язані із ним проблеми. 
Компенсуємо тут ілюстративну складову цього розділу. 
 
Підхід перший, середовищний (і архітектурно-будівельний, звичайно). 
 

 

Міжнародний знак 
«Інвалід». 
 
Діє в середовищі і на усіх 
без виключення технічних 
засобах. 

 



 

Парковка біля готелю. 
 
Місця для інвалідів вільні. 
Хоч паркінг «забитий» 
вщент 

 
Особлива роля належить пандусам: 

 
 

 

Пандус в студентському 
містечку  
(Польща, м. Гнзно) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пандус в курортному готелі  
(Греція. Літохоро-резот) 



Засоби орієнтації для осіб з вадами зору: 
 

 
 
 
Стандартизована тротуарна плитка. 
Дозволяє сліпим орієнтувати в 
Просторі за допомогою трості. 

 
 
Рельєфний шрифт на 
інформаційному табло 

 
Підхід другий, використання спецзасобів: 

 

 
Ліфт в Метро, 
м.Відень, Австрія 
 
(На задньому плані – 
Віденська опера) 



На міськом транспорті: 
 

 
 
Процедура потрапляння в 
салон низькопільного 
автобуса. 

 

 
 
Спеціальні засоби: 

 
Спецпідйомник. Термальне озеро 
Хевіз, м. Хевіз, Угорщина 
 

 
Спецпідйомник в музеї 
М. Познань, Польща 
 

 
На превеликий жаль, підхід до створення комфортних умов 
життєдіяльності інвалідів на проектному рівні ускладнюється тим, що 
захворювання, через які виникли обмеження, викликані різними за 
походженням причинами. Їх облік і врахування наштовхується на 
узгодження значної кількості як технічних, так і зі спеціальних впливів. З 



іншого боку, соціальна адаптація інвалідів можлива тільки в умовах, коли 
середовище освоєно відповідно до показників, які є адекватними фізичним 
можливостям проблемного контингенту. З цього випливає, що соціальний 
аспект пристосування середовища для інвалідів також має вирішуватися 
переважно за допомогою технічних засобів. 
 

 

Спеціальний гаджети, що 
дозволяє використовувати 
тактильну клавіатуру як для 
написання та і читання особами з 
вадами зору. 

 
 
Шановні Магістри! 
 
Залишаюся до Ваших послуг. Бережіть себе 
 
Ваш 
Віталій Голобородько 


