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План викладу:

• Інвалідність та доступність 

• Компенсаторні та допоміжні засоби

• Розміри і параметри

• В чому полягає доступність і чому вона є 
важливою 



Інвалідність та доступність



Питання для роздумів

• Як ви сприймаєте поняття “інвалідність”

• Вплив інвалідності на життя суспільства

• Доступність і права людей з інвалідністю



Конвенція ООН про права людей з 
інвалідністю

• Інвалідність - це поняття, яке еволюціонує

• Інвалідність є  результатом  взаємодії,  яка  
відбувається  між людьми,   які   мають  
порушення  здоров'я,  і  відносницькими  та 
середовищними бар'єрами і яка заважає їхній 
повній  та  ефективній участі в житті суспільства 
нарівні з іншими



Закон України 
“Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні”

Інвалідом  є  особа  зі  стійким розладом функцій організму,   
що   при  взаємодії  із  зовнішнім  середовищем  може 
призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого 
держава зобов'язана  створити  умови  для  реалізації  нею  
прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її 
соціальний захист. 



• 10-12% населення земної кулі має помірну або важку  інвалідність 
(близько 700-800 млн. осіб), це  впливає на життя 20-25%  
домогосподарств (догляд і опіка);

• Інвалідність робить сильний вплив на країни, що розвиваються: 
80% людей з інвалідністю проживають в країнах, що розвиваються;

• 80-90% людей з інвалідністю - особи працездатного віку, і вони є 
безробітними;

• 1 / 3  дітей  у віці початкової школи не відвідують школу через інвалідність 
або  через догляд за членами сім'ї з інвалідністю;

• 30% дітей вулиці – це діти з інвалідністю...

Вплив інвалідності…



Маломобільні групи населення

Кількісні показники:

• Особи з інвалідністю – 10% - 12% від 
загальної кількості населення країни;

• Особи з тимчасовими порушеннями 
здоров’я – 1.5%;

• Вагітні – близько 1%

• Особи похилого віку – 30-40% 
пенсіонерів від загальної кількості 
населення;

• Батьки з дитячими колясками –
близько 1%



Маломобільні групи населення

В Україні більше двох мільйонів дітей дошкільного 
віку



Нозологічні групи

• Люди з порушенням опорно-
рухового апарату

• Люди з порушенням зору

• Люди з порушенням слуху

• Люди з психічними та когнітивними 
порушеннями



Вплив компенсаторних та допоміжних засобів

Межі досяжності дорослої 
людини

Вертикальна межа досяжності для людини в 

інвалідному візку



Вплив компенсаторних та допоміжних засобів

Спільні зони 
моторного поля



Церебральний параліч (ДЦП) має багато форм:

• В деяких людей прояви на стільки не значні,  що немає очевидних 
ознак неповносправності.

• В інших, можуть виникати проблеми з ходьбою, маніпуляцією рук 
або мовою, проблеми зі сприйняттям.



Розсіяний (множинний) склероз (MS):
• хронічне, прогресуюче захворювання ЦНС (головного та спинного мозку), яке 

вражає переважно молодих та здорових людей.

• Більшість людей з MS не стає повністю неповносправними, вони продовжують 
вести продуктивне і нормальне життя. Хвороба не є смертельною, і люди можуть 
мати нормальну тривалість життя.

• Приблизно 50 % потерпають на недостатність розумової діяльності.

• Можуть бути проблеми контролю сечового міхура та з дефекацією.

• Деякі можуть використовувати допоміжні 

пристосування: кухонне обладнання, 

інвалідні візки, милиці тощо



М'язова дистрофія:

• Група прогресивних захворювання 
м'язів, яка характеризується найперше 
слабкістю та втомою. Найчастіше 
вражає молодих хлопців, які рідко 
доживають до 30 років.

• Ті, в яких недуга проявляється більшою 
мірою, використовують інвалідні візки.

• Багато людей, навіть тяжкохворих, 
зберігає деякий контроль рухів 
пальцями та може оперувати легкою 
технікою (напр. комп'ютерами)



Пошкодження спинного мозку (ТСМ)

• Міра паралічу залежить від рівня пошкодження 
спинного мозку: 
– параплегія (поперековий, грудний рівень)

– тетраплегія (шийний рівень)

• Порушення функцій тазових органів.

• При пошкодженні спинного мозку головний мозок 
залишається неушкодженим.



• Найпоширеніша форма дефекту невральної трубки. 

Це вроджена деформація хребців.

• Наслідки – від легких труднощів при ходьбі, до тяжкої фізичної 
неповносправності.

• Може бути нетримання сечі 

та калу

• Потребують палиці, милиці, 

інвалідні візки.

Спинномозкова кила (грижа).



1. пристосування, які використовують при ходінні

2. крісла-візки різноманітних конструкцій

3. Лікарняні ліжка, носилки, пересувні ліжка 
(каталки)

Допоміжні засоби можна розділити на 
три  основні підгрупи:



Люди з важкими ураженнями користуються 
службовою собакою



1. пристосування, які використовують при ходінні

• тростини, 

• палички, 

• милиці, 

• чотириногі опори,

• ходунці, 

• опори на колесах 
тощо;







Крісла-візки різноманітних конструкцій

aktywny wielofunkcyjny

transportowy



Електричні скутери















Люди з вадами зору (сліпі)

• Тотально незрячі  мають повністю втрачений зір і сприйняття 

світла. Більшість тримають у пам'яті форму і/чи вагу, 

властивості відчуття.

• Багато незрячих отримують тренінги по 

просторовому орієнтуванню і можуть 

легко пересуватися в довкіллі.



Люди з вадами зору 
користуються послугами 

службової собаки



Люди з вадами зору (сліпі)

• Менше як 10 % можуть читати “Брайлем”.



НАІУ-ЛОВУФ "Реабілітація інвалідів"



Люди з вадами слуху:

• Слухові порушення:  від дуже легких, до абсолютної глухоти

• Нечуючі також можуть мати до певної міри дефекти вимови, 

оскільки вони не чують на стільки, щоб корегувати мову.

• Той, хто став нечуючим після 7-ми років, переважно мають 

нормальну мову і достатній словниковий запас.

• Ті, хто оглухли в ранньому віці, можуть мати мовні і 

словникові обмеження.



Люди з вадами слуху:

• Мова – можуть чути звернену мову, якщо вона чітка.

• Читання по губах - розрізняють слова за формою та положенням губ і язика.

• Жестикуляція – охоплює позицію і рухи рук, а також інші мови тіла.

• Мова жестів – це мова зі своїми власними граматикою і синтаксисом. У 

різних країнах мови жестів відрізняються.

• Засоби для спілкування:

• Сурдопереклад, біжуча стрічка, SMS,  TTY, візуальна сигналізація, вібрація.





Люди з розумовою відсталістю (ментальними вадами)

• Розумова відсталість не є безнадійною, її можна 
поліпшити за умови правильного підходу.

• 4 рівні підтримки для функціонування:
– Не потребує підтримки. Обходиться без сторонньої допомоги і 

опіки, може бути самостійною.

– Мінімальна підтримка: в організації діяльності, при 
транспортуванні, у праці.

– Значна підтримка.

– Постійна опіка, догляд 24 год.



Люди з розумовою відсталістю (ментальними вадами)

• від правильного підходу 
залежить можливість 
інтеграції, зокрема до 
навчання, 
працевлаштування, 
інтегроване проживання 
та рекреацію.



Що таке
Маломобільні групи населення (МГН) –

люди, що відчувають труднощі при  самостійному пересуванні,
одержанні послуги, 
необхідної інформації 
або при орієнтуванні в просторі. 

До маломобільних груп населення тут віднесені: 
• інваліди, 
• люди з тимчасовим порушенням здоров’я, 
• вагітні жінки, 
• люди старшого віку (похилого віку), 
• люди з дитячими колясками і т.п.

ДБН  В.2.2-17:2006 “Доступність будинків і споруд 
для маломобільних груп населення “



До маломобільних груп населення тут віднесені: інваліди, 

• інваліди,



Маломобільні групи населення

• люди старшого 
віку (похилого 
віку), 



• люди з дитячими колясками і т.п.



• Люди, які користуються візками



Методика 
визначення доступності 

об’єкту громадського призначення 
для громадян з особливими потребами

Ярослав Грибальський, 
координатор програми безбар'єрності 

Національної Асамблеї інвалідів України



• ДБН В.2.2-9-99 
"Громадські будинки та споруди"  додаток Г (обов’язковий)

• ДБН В.2.3-4-2000 
Споруди транспорту. "Автомобільні дороги”

• ДБН В.2.3-5-2001 
Споруди транспорту. "Вулиці та дороги населених пунктів“

• ДБН В.2.2-17:2006
"Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення"

• ДБН В.2.3-4:2007 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги»
• "Нормалі планувальних елементів житлових і громадських будівель з 

урахуванням можливості використання їх інвалідами“

• ДСТУ-Н В.2.2-31-2011 Настанова з облаштування будинків і споруд 
громадського призначення елементами  доступності для осіб з 
вадами зору та слуху

Якою ж має бути доступність, 
щоб забезпечувала максимальну безпеку і незалежність

Нормативні документи



Будинки і споруди.
В.2.2-17:2006

Доступність будинків і споруд 
для маломобільних груп населення ДБН  

На заміну ВСН 62-91

Якою ж має бути доступність 
відповідно до нормативів?



Туалети

• Передбачити універсальну кабіну, пристосовану для людей з 
інвалідністю



В чому полягає доступність і чому вона є важливою

• Вхід на територію

• Місце для автотранпорту

• Подвір’я, територія,

• Вхід в будинок

• Загальна кімната, приміщення

• Спальня

• Туалет, лазня

• Дозвілля, місця відпочинку і розваг

• Город, сад тощо



Ворота, хвіртка тощо – щоб 
можна було в’їхати візком.

Ворота і хвіртка відкриваються 
досередини

Хвіртка щоб була широкою не  
менше 90 см

якщо є дзвінок чи домофон, то на 
висоті не вище 120-130 см

Стежки/доріжки шириною 120 
см,  без бар’єрів (сходів, 
поребриків тощо).

Вхід на територію агрооселі



Місця для паркування автотранспорту

пам’ятати, щоб було 
достатньо місця для 
відкриття дверей для 
посадки-висадки 
людини в кріслі 
колісному (ширина мін 
3,5 м), 

бажано під накриттям, 

стежки доріжки тверді, 
з рівною поверхнею, 
без бар’єрів



Безбар’єрний вхід в будинок

Якщо є сходи, то має бути пандус



Будівлі 

• Входи в житловий будинок та інші будівлі

– Якщо є сходи, то має бути пандус 1:12, мають бути 
поруччя з обох боків на висоті 70 см і 90 см.

– Якщо є сходи, то мають бути поруччя з обох боків на 
висоті ті 90 см.

– Перед вхідними дверима має бути горизонтальна 
площадка з можливістю маневрувати візком (площа 
для розвороту візка 140-150 см в діаметрі)

– Вхідні двері широкі, мін 90 см, без порогів (макс 2,5 см)

– Передбачити можливість помити колеса крісла 
колісного від болота чи почистити від снігу (вода, щітка 
тощо)





Доріжки з твердим покриттям



Житлові кімнати, Спальня

– Ліжко висотою 45-50 см

– Матрац не дуже м’який

– Підстилка для матраца

– Місце для під’їзду візком до ліжка (мін 90- см) і 
маневрування по кімнаті (розворот довкола займає 
140-150 см в діаметрі)

– Тривожна кнопка виклику персоналу по допомогу

– Гардероб, вішалки тощо – щоб було в зоні досяжності

– Вимикачі і розетки в зоні досяжності

– Засіб від комарів

– Якщо є балкон чи тераса, то щоб можна було виїхати на 
нього візком



Можливість виїхати на балкон чи терасу



Досяжність до клямок вікон і дверей, до вимикачів



Щоб не було ворсистого 
покриття



Їдальня або інше приміщення для харчування

• Столи простір знизу для під’їзду візком

• площа для маневру візком

• Стільці зручні для тих, хто користується 
милицями чи палицями,

•



• Простір під елементами та частинами будівель, обладнання 
та меблів, що використовується для під’їзду крісла-візка, повинен 
мати ширину по фронту обладнання чи меблів не менше 0.6 м і 
висоту не менше 0.6 7м над рівнем підлоги. 



Туалетні приміщення і душові

Широкі двері (80-90 см)

Відсутність порогів (макс. 2,5 см)

Достатній простір для візка

Умивальник – простір знизу 67-80 см

Унітаз, поруччя біля унітазу

Дзеркало, щоб було видно себе сидячи 
на кріслі-візку

Розсіювач душу щоб був в зоні 
досяжності сидячи на кріслі

Душової кабіни не потрібно, краще злив 
на підлогу і ширмою, пластикове крісло 
для душу.



Г.20.
В раковинах рекомендується застосування водопровідних 

кранів важільної та нажимної дії, а також керованих електронними 
приладами.



Санвузли:

• універсальна кабіна: 1,65 х 180

• двері – 90 см, горизонтальна ручка на 
дверях h 80-90 cm

• защіпки, гачки для одягу, поруччя біля 
унітазу

• умивальник – висота знизу 67 см

• крани - важілього типу



Унітаз із поруччями
Замість незручної душової кабіни 
ширма



Спальня



Ліжко на висоті 45-53 см



Місця відпочинку, дозвілля, розваг:

• Стежки-доріжки щоб були без бар’єрів, при не рівному 
рельєфі з плавним ухилом (макс 1:12) 

•

– Альтанки – щоб можна було в’їхати кріслом візком

– Барбекю

– Ігрові і дитячі площадки

– В зонах відпочинку рослини щоб на виступали 

на стежки по вертикалі і не звисали нижче 2 м.



Дитячі ігрові площадки





Дякую за увагу

Ярослав Грибальський, 
координатор програми безбар'єрності 

Національної Асамблеї інвалідів України










