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Мета і завдання. Визначення та аналіз нормативних, ергономічних та 

психофізіологічних вимог до формування дизайну інтер‘єрів центрів реабілітації 

учасників АТО.  

Об’єкт та предмет дослідження. Інтер‘єри центрів реабілітації учасників 

АТО та вимоги до формування їх дизайну. 

Методи та засоби дослідження. У дослідженні використані методи аналізу 

літературних джерел та інтернет ресурсів по темі дослідження, порівняльний аналіз 

існуючих інтер‘єрів центрів реабілітації учасників бойових дій та узагальнено досвід 

проектування об‘єкту дослідження. 

Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. У роботі 

вперше визначені та проаналізовані вимоги до формування дизайну інтер‘єрів центрів 

реабілітації учасників АТО. Здійснений аналіз може бути використаний під час 

проектування, в освітньому процесі ЗВО дизайнерського та архітектурного профілів, 

шляхом розробки завдань на проектування та навчальних посібників. 

Результати дослідження. Бойові дії на Сході України – соціальна катастрофа, 

що вибухнула та порушила багато проблем у суспільстві сьогодні. Питання реабілітації 

військовослужбовців в Україні стало надзвичайно актуальним. Слід зазначити, що 

фізична реабілітація не може забезпечити повноцінного повернення демобілізованих, 

бійців до мирного життя. Майже завжди в учасників бойових дій поряд з фізичною 

травмою спостерігається психо-емоційний стрес всього організму. Тому, саме 

комплексна реабілітація, надання якої зосереджене в одному санаторно-лікувальному 

закладі, може стати ефективним та доцільним при вирішенні зазначеної проблеми. 

Демократичні зміни в українському суспільстві зумовили нові соціальні 

процеси, що торкнулися уваги й відношення держави до учасників АТО та 

передбачають забезпечення соціальної реабілітації колишніх військовослужбовців як 

повноправних членів суспільства. 

Відповідно фізична реабілітація в умовах установ соціальної реабілітації посідає 

важливе місце, тому що покращує психічний та фізичний стани, сприяє ефективній 

корекції функціональної недостатності опорно-рухового апарату, забезпечує 

тренування серцево-судинної і легеневої систем, що призводить до кращої активності 

людини та адаптації у мирному суспільстві. 

Впровадження проектів по організації центрів реабілітації військовослужбовців 

АТО та активна їх фізична реабілітація зможуть покращити їх психо-фізичне здоров‘я, 

адаптувати у суспільстві і повернутися до стабільного життя. А правильно 

запроектований дизайн внутрішнього простору зазначених реабілітаційних центрів – 

стане однією зі складових в оздоровленні колишніх військовослужбовців. 

У свою чергу, при розробці дизайн-проекту інтер‘єрів центру реабілітації 

учасників АТО вони мають відповідати ряду вимог. А саме: нормативних, 

ергономічних, психофізіологічних, тощо. Розглянемо детальніше зазначені вимоги 
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До нормативних вимог, яких має дотримуватись дизайнер при розробці дизайн-

проекту інтер‘єру центру реабілітації учасників АТО, відносяться: ДБН В.2.2-17:2006 

«Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп 

населення», ДБН В.2.2-18:2007 «Заклади соціального захисту населення», ДБН В.2.2-9-

2009. «Громадські будинки та споруди. Основні положення» тощо. 

За ДБН В.2.2-17:2006, ДБН В.2.2-18:2007, ДБН В.2.2-9-2009 має формуватися 

доступний, універсальний простір для перебування в ньому всіх категорій населення, 

людей з інвалідністю у тому числі за рахунок дизайн прийомів.  

Інтер‘єри центрів реабілітації учасників АТО мають бути легко доступними в 

переміщенні, інформативними (насиченими інфографічними покажчиками), загальне 

колористичне рішення – викликати позитивні емоції та мотивації, тощо. 

Щодо ергономічних вимог при розробці проектів інтер‘єрів центру реабілітації 

учасників АТО, як і зазначалось вище – всі проходи, пристрої для переміщення по 

вертикалі мають бути адаптованими для маломобільних груп населення та людей з 

інвалідністю. Усі прохідні зони – фойє, коридори, і т.п. мають бути запроектовані 

таким чином, щоб бути прохідними для людини при русі в кріслі-колясці. 

Психофізіологічними вимогами щодо організації комфортного внутрішнього 

простору центрів реабілітації учасників АТО є використання кольору в облаштуванні 

оздоблювальних матеріалів, що вирішує відразу кілька функціональних завдань. Колір 

може застосовуватися як засіб орієнтації, якщо виділити їм різні зони. Крім того, 

широко відомо, що колір здатний впливати на настрій і полегшувати стан пацієнтів. 

Існує навіть теорія, що рекомендує розміщувати пацієнтів з високою температурою в 

палатах, пофарбованих в холодні синьо-фіолетові тони, а пацієнтів, чиї захворювання 

за своєю природою вважаються холодними, в палати теплих тонів. 

Висновки. Багатогранність завдань медичної реабілітації постраждалих в АТО 

потребує ефективного функціонування цієї системи, як самостійного напряму клінічної 

та соціальної медицини. Для цього мають бути запроектовані центри реабілітації 

учасників АТО, внутрішній простір яких має бути доступним, комфортним в 

експлуатації під час перебування в ньому людей із інвалідністю у тому числі. А також, 

бути сприятливим для оздоровлення як психологічного, так і фізіологічного за рахунок 

таких складових, як: доцільне, таке, що формує оптимістичний настрій колористичне 

рішення оздоблення інтер‘єрного простору центрів реабілітації, з правильною 

інсоляцією; зручне, комфортне та доступне планувальне рішення з використанням 

екологічних матеріалів при оздоблені інтер‘єрів.  
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