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загальноосвітньої школи на основі концепції
«Biophilic Design». За результатами аналізу наукових джерел визначено одну з головних концепцій
сучасності у створенні дизайну загальноосвітніх
шкіл, що змінює модель навчання учнів з особливим
станом здоров’я. Розкрито зміст основних засобів
пізнання природи в побудованому середовищі, запропонованих професором Єльського університету
Стефеном Келлертом, серед яких необхідно визначити наступні: 1) безпосередній досвід природних явищ: природне світло, свіже повітря, вода
та рослини; 2) опосередкований досвід природних
стихій: використання природних матеріалів, природних формуючих елементів та зображень природи; 3) досвід простору та місця: перспектива обраного місця, організована складність місцевості,
чіткі та видимі перехідні простори. Визначено,
що при проєктуванні сучасного дизайну школи
зростає вплив виразних художньо-технологічних
методів моделювання освітнього простору на
основі принципу перетікання внутрішнього простору в зовнішній. Важливість проєктування
ландшафтних територій у відкритому просторі
школи, які розташовані по її периметру, дозволяє
дітям відчути переваги індивідуального та групового навчання на природі, забезпечуючи при цьому
відчуття захищеності в учнів із аутичним спектром. Таким чином, у ході дослідження було виявлено, що формування освітнього простору із запровадженням концепції біофільного дизайну дозволяє
отримати наступні результати: 1) збільшення
відвідуваності занять; 2) вищі результати
засвоєння навчального матеріалу; 3) вищий рівень
оцінок; 4) покращення норм поведінки; 5) зменшення рівня стресу; 6) підвищення рівня екологічної
освіти через актуалізацію дії візуальних, тактильних, поведінкових та соціальних аспектів; 7) покращення творчої діяльності учнів; 8) активізацію
розвитку суб’єктивного ставлення до природи та її

Katrichenko K., Vasina H., Kryvuts S. Harmonization
of Secondary School Inclusive Environment Based
on the Concept of “Biophilic Design”. The analysis
of scientiﬁc sources identiﬁes one of the main concepts of modernity in secondary school design. This
concept changes the model of teaching students with
special health conditions. Professor Stephen R. Kellert
from Yale university offered a study which revealed the
content of the basic means of nature cognition in the
constructed environment. They are as follows: 1) direct
experience of natural phenomena (natural light, fresh
air, water and plants); 2) indirect experience of natural
elements (the use of natural materials, natural shaping
elements and images of nature); 3) experience of space
and place (perspective of the chosen place, organized
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spaces). The inﬂuence of expressive artistic and technologically innovative methods on educational space
modeling is determined to rise while designing a modern school. These methods are based on the principle
of ﬂowing the internal space into the external space.
The importance of landscape areas designing in the
school outdoor space located around the perimeter of
the school, allows to feel the beneﬁts of individual and
group learning outdoors, giving a sense of protection
to students with autism spectrum. Thus, the study revealed that, with the introduction of biophilic design
concept, the formation of educational space allows to
obtain the following results: 1) increase of attendance;
2) higher results in educational material assimilation;
3) higher level of assessment; 4) improvement of norms
of behavior; 5) reducing of stress level; 6) raising of environmental education level through the actualization
of the visual, tactile, behavioral and social aspects;
7) improving of creative activity of students; 8) active
development of subjective attitude to nature and its
components through the introduction of the model of
ecologically oriented learning process.
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Постановка проблеми. Суттєві зміни у формуванні дизайну приміщень загальноосвітньої
школи ХХІ ст. зумовили необхідність визначення
та систематизації сучасних принципів їх побудови. Світоглядні трансформації щодо переходу
до екологічно спрямованих концепцій набувають
більш широкого розповсюдження та вимагають
їх перегляду з урахуванням вимог учнів з особливим станом здоров’я. Опанування проєктних задач на практиці на основі інклюзивного підходу
потребують поглибленого аналізу основної концепції сучасності – «Biophilic Design».
Актуальність дослідження зумовлена тим,
що на сучасному етапі створення дизайну навчального простору питання взаємозв’язку при-
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роди та дитини в процесі навчання майже не розглядаються науковцями з гуманітарних аспектів.
Вибірковість розкриття проблеми наочно показує, що практика виконаних проєктів загальноосвітніх шкіл не завжди враховує означені вище
завдання, які вирішують питання інклюзивності
та які рівною мірою стосуються об’єднання зусиль спеціалістів з різних напрямів діяльності:
екологів, архітекторів, дизайнерів, учителів та
ін. Таким чином, існує необхідність аналізу художньо-образного контексту з обраної тематики
гармонізації інклюзивного середовища школи з
визначенням результатів її психологічного впливу на учнів з проблемами здоров’я. Недооцінка
значущості екологічної концепції, недостатня вивченість її аспектів і прийомів впровадження їх
на практиці заважають формуванню соціально
адаптованої особистості.
Мета дослідження. Основна мета дослідження полягає в систематизації наукового та методичного інструментарію щодо ефективної діяльності
архітекторів і дизайнерів з формування навчального простору з урахуванням концепції біофільного
дизайну. Акцент теоретичного обґрунтування обраної теми направлений на визначення чинників
створення дизайну інклюзивного навчального
простору, який враховує гармонійність, безпеку
та можливості соціальної адаптації у відносинах
учнів із природними компонентами в межах зовнішнього та внутрішнього просторів школи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Різні аспекти екологічного напряму в наукових
працях умовно можна розділити на чотири групи:
1) систематизація теорії та практики екологічного напряму в суміжних галузях знань (психології,
ергономіки, теорії дизайну, соціології). Серед авторів слід назвати наступних: О. Генісаретський1,
Г. Кур’єрова2, В. Даниленко3, О. Бойчук4 та О. Галушка4, К. Кондратьєва5, О. Боднар6, В. Свірко7,
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Б. Бархін8, В. Папанек9 та ін.; 2) дослідження
взаємозв’язку виробничої та проєктної діяльності
з формуванням екологічного навколишнього середовища, серед авторів: М. Панкіна10 та С. Захарова10, Л. Джонес11, Дж. Галопін12; 3) дослідження,
що розкривають питання екологічного напряму в
освіті, автори: І. Бондаренко13, О. Васіна14, В. Прусак15 та ін.; 4) аспекти впливу природних компонентів на психологічний стан людини розглядали: О. Копитін16, В. Ясвін17. О. Копитін у статті
«Концептуальні засади еко-арт-терапії» надає характеристику арттерапевтичних практик з позиції
екологічного підходу [8]. Науковець позначає терміном «еко-арт-терапія» прояви даного підходу
в контексті сучасних тенденцій більш активного
втручання природних факторів до життєдіяльності людини. О. Копитін акцентує увагу на зв’язках
екоарттерапії з середовищною психологією, на
можливості використання творчої діяльності як
засобу зміни ставлення людей до природи та їх
необхідної взаємодії з природним середовищем.
Слід зазначити, що під впливом активізації
питань екологічного світогляду за останні роки
серед багатьох організацій та архітектурних студій провідних країн завдання визначення аспектів проєктної практики з урахуванням концепції
біофільного дизайну вимагає теоретичного та
проєктно-художнього переосмислення. Таким
чином, попри наявність низки публікацій за означеною темою, відсутність окремого самостійного
дослідження щодо формування навчального простору школи на основі концепції біофільного дизайну вказує на актуальність проблеми.
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Виклад основного матеріалу дослідження.
Актуальною стратегією формування інклюзивного середовища сучасної школи є всебічне розкриття концепції «Biophilic Design», тобто концепції біофільного дизайну. Термін «біофілія» (Biophilic),
що означає «любов до життя або до живих систем», уперше був запропонований німецьким
соціальним психологом Еріхом Фроммом (Erich
Seligmann Fromm) 1964 р. для описання потягу
людини на психологічному рівні до всього живого
та життєво важливого [15]. У подальшому термін
«біофілія» набув розголосу в середині 1980-х рр.
завдяки праці біолога, почесного професора
Гарвардського університету Е. Вілсона (Edward
Osborne Wilson), який прагнув до популяризації
ідеї любові людини до природи та максимального
зв’язку з нею [19]. Концепція біофільного дизайну
є продовженням цієї ідеї, що зорієнтована на раціоналізацію архітектурних і дизайнерських ідей з
урахуванням стану здоров’я учнів з особливими
потребами через включення елементів живої природи в каркас архітектурних об’єктів.
Завдяки плідній праці професора Єльського
університету, доктора Стефена Келлерта, що був
лідером у визначенні критеріїв біофільного дизайну та автором кількох книг, систематизовано
три засоби пізнання природи в побудованому середовищі [6]:
• безпосередній досвід природних явищ: природне світло, свіже повітря, вода та рослини;
• опосередкований досвід природних елементів: використання природних матеріалів,
природних формоутворюючих елементів і
зображень природи;
• досвід простору та місця: перспектива
обраного місця, організована складність
місцевості, чіткі та помітні перехідні
простори.
Аналіз матеріалу показав, що цілеспрямований характер дизайнерської діяльності дозволяє спеціалістам вирішувати питання естетичної
значущості навчальних закладів із необхідністю
врахування низки функцій, котрі зумовлені потребами учнів у налагодженні взаємозв’язку з
природними компонентами. Серед основних
функцій слід зазначити наступні:
• естетична функція дозволяє учням милуватися красою навколишнього природного
середовища або внутрішнього простору,
насолоджуватися запахами рослин тощо.
Крім того, наявність природних елементів
дозволяє школярам вийти за рамки
повсякденності та розкрити свій емоційночуттєвий потенціал;
• виховна функція дозволяє розкрити творчий
потенціал та загострити допитливість дитини;

• пізнавальна функція допомагає дитині
в реалізації потреби спостереження за
процесами змін у природі;
• психотерапевтична функція завдяки зоровому й тактильному сприйняттю природних
компонентів впливає на зниження артеріального тиску в учнів із проблемами
здоров’я, зменшення стану збудження та
стресу, забезпечує відчуття захищеності;
• реабілітаційна функція активізує прагнення дітей до контакту з природними компонентами з метою заспокоєння, покращує
дрібну моторику дитини;
• функція соціалізації відповідає за можливість налагодити позитивні стосунки з
однолітками та дорослими.
Варто зазначити, що, за результатами досліджень спеціалістів (Едварда О. Вілсона [19],
С. Келлерта [17] та ін.), в умовах зростання техногенних процесів учні проводять менше часу
в природних умовах. Останні роботи науковців
свідчать про те, що відсутність контакту з природою сприяла зростанню захворювань аутичного
характеру. Такі поведінкові розлади систематизовано Р. Лувом (Richard Louv) у книзі «Остання
дитина в лісі» та визначено ним як «розлад дефіциту природи» [18].
У свою чергу, візуальний матеріал дослідження свідчить про те, що досвід проєктної творчості провідних сучасних архітекторів і дизайнерів, який характеризує впровадження концепції
біофільного дизайну, вельми повчальний. У проєктному формоутворенні зростає вплив виразних
художніх і технологічних інноваційних прийомів
моделювання навчального простору на основі
принципу перетікання внутрішнього простору в
зовнішній. Проаналізуємо означені вище три засоби пізнання природи в побудованому навчальному закладі.
Наочним прикладом першого засобу (Іл. 1), в
якому головним стає безпосередній досвід природних явищ, є дизайн приміщень школи Hazel Wolf
(м. Сієтл), де стратегії експериментального спонтанного навчання пов’язані з постійним впливом
реального природного оточення у вигляді:
1) композицій із природних компонентів у ландшафтному дизайні (дощового саду, острівців
густої місцевої рослинності, наявності каміння);
2) формування «живої» композиції з рослин усередині приміщення.
Окремі ландшафтні зони, що розміщені по
всьому периметру школи з урахуванням прийому
прямої трансляції природних компонентів місцевості, дозволяють відчути переваги індивідуального та групового навчання в природних умовах зовнішнього середовища, забезпечуючи при
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цьому відчуття захищеності в учнів із аутичними
розладами. Крім того, постійний зв’язок з природою відбувається завдяки наявності великих вікон. Стримана кольорова гама приміщень школи
не заважає сприймати яскраві природні кольори
рослин як зовні, так і всередині будівлі.
Інший засіб, а саме опосередкований досвід
природних елементів вирішується на основі:
1) використання природних матеріалів; 2) природних формоутворюючих елементів; 3) графічних художніх творів, пов’язаних із тематикою
природи. Даний засіб розглядає можливості втілення концепції біофільного дизайну через прийом інтеграції штучних природних компонентів
у внутрішній простір школи. Наочним прикладом означеного вище способу є навчальний
простір, розроблений компанією Demco Design
Supervisor на основі прийому функціональної
доцільності (Іл. 2а). Слід зазначити, що використання килимових покриттів із фактурними
поверхнями, які нагадують природні рельєфи,
мають важливий вплив на покращення тактильних покажчиків для дітей зі слабким зором та
виконують психотерапевтичну функцію, завдяки чому учні мають можливість відчувати себе
більш захищеними. Не менш важливим стає й
виконання покриттів для підлоги у природних
кольорах із функціональним зонуванням – на
індивідуальні та групові заняття. Крім того, запропонована спеціалістами (архітекторами та
дизайнерами) різниця у фактурах покриттів для
підлоги допомагає формуванню планувального
рішення простору класу у відповідності до тематичних завдань. Покращення психологічного комфорту в дизайн-організації навчального
простору автори проєкту досягають за рахунок
створення фотографічних декоративних панно з
реалістичним зображенням природних рослин,
які підсилюють загальну композицію класу.
Приклад дизайну Марафонської початкової
школи (Marathon Elementary School, штат Массачусетс) вказує на те, що результатом створення
штучних природних елементів на основі сценарного підходу є також розкриття другого засобу
концепції біофільного дизайну (Іл. 2б). Наявність
стилізованих морських хвиль, що вдало запропоновані дизайнерами на підлозі, утворює невимушену атмосферу внутрішнього простору, де учні
можуть відчувати себе активними співучасниками процесів, пов’язаних із «природним» оточенням. Означений вище підхід враховує дві функції:
реабілітації та соціальної адаптації, які вкрай
важливі для дітей із аутичними розладами.
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школи Орчард Гіллс (Orchard Hills, штат Каліфорнія) також декларує можливість використання штучних зображень природних елементів та
форм (Іл. 2в). Загальна композиція навчального
інклюзивного середовища запропонована в монохромній кольоровій гамі, де основним її акцентом
є декоративне графічне панно на стінах, створене на основі прийому збільшеного масштабу по
відношенню до розмірів людини. Яскравість елементів композиції та її професійна стилізація відображають естетичну функцію, яка допомагає
перетворенню звичайного класу на сучасний навчальний простір, де учням комфортно перебувати та милуватися красою внутрішнього простору.
Крім того, наявність графічних природних елементів, поєднаних між собою на основі принципу
гармонійності, дозволяє дітям вийти за рамки
повсякденності та сприймати створену атмосферу простору як цілісне візуально-комунікативне
середовище. Тонально-колірне виконання запропонованих природних форм, що відображає ритм
елементів, їх взаємне розташування відносно
кожного кольору, а також яскравість і пропорційність структурних природних зображень допомагають розкрити образно-психологічні характеристики декоративного панно.
Третій засіб реалізації означеної концепції – досвід простору та місця, що включає
наступні складові: зорову перспективу обраного місця, організовану складність місцевості,
чіткі та помітні перехідні ландшафтні простори, – відображає ідею єдності в множині. У даному разі гуманізація предметно-просторового
середовища базується на визначенні духовноестетичних потреб школярів з урахуванням їх
особливого стану здоров’я. Основним критерієм побудови зовнішнього простору є багатогранність природних елементів, які змінюють
психоемоційне сприйняття запропонованих
природних форм та образів з метою формування зорової просторової орієнтації. Композиційна єдність досягається через упорядкованість
всіх природних елементів при формуванні особливої геометрії відкритого простору на основі принципів універсального дизайну: принципу
безпеки та комфортності. Вони відіграють
важливу роль у дизайн-організації території навчального закладу та сприяють створенню художньо-змістовної своєрідності об’єкта. Крім
того, за результатами досліджень спеціалістів,
безпосередній зв’язок із природою сприяє значному зниженню кількості серцевих захворю-
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вань в учнів, поліпшенню їхнього настрою, покращенню когнітивних функцій та активному
розвитку творчих здібностей.
Наочним прикладом успішної дизайн-організації навчального простору школи з урахуванням
третього засобу концепції біофільного дизайну є
Сеська середня школа (SESC, м. Ріо-де-Жанейро).
Основною моделлю навчання в даному закладі є розвиток нових суб’єктивних навичок учнів
через активне сприйняття перспективи зовнішнього простору на основі принципу збереження
місцевого ландшафту. Характерний відкритий
план місцевості є в даному разі інструментом для
формування цілісної архітектурно-ландшафтної
композиції середньої школи SESC. Прості геометричні архітектурні елементи будівлі школи органічно включені в контекст природного оточення.
Використання великої кількості водного простору, світла (природного та штучного) допомагають
руйнуванню в учнів відчуття замкненості. Усі
означені вище аспекти виступають носіями естетичної функції концепції біофільного дизайну у
формуванні даного шкільного закладу.
Висновки. Таким чином, навчальний простір сучасних загальноосвітніх шкіл, формування якого реалізується на основі концепції біофільного дизайну, допомагає отримати наступні
результати: 1) збільшення відвідуваності занять;
2) вищі результати засвоєння навчального матеріалу; 3) вищий рівень оцінок; 4) покращення норм поведінки; 5) зменшення рівня стресу;
6) підвищення рівня екологічної освіти через
актуалізацію дії візуальних, тактильних, поведінкових та соціальних аспектів; 7) покращення
творчої діяльності учнів; 8) активізацію розвитку
суб’єктивного ставлення до природи та її компонентів через впровадження моделі екологічно
орієнтованого процесу навчання.
Усі означені вище чинники пов’язані зі впровадженням основних принципів універсального
дизайну, прийомів побудови композиції навчального простору, психологічних принципів і функцій, які розкривають професійність авторських
проєктних пропозицій, що наочно відображені у
табл. 1.
Перспективи подальших розвідок направлені на аналіз і систематизацію композиційних
прийомів побудови інклюзивного середовища загальноосвітньої школи з урахуванням концепції
«Biophilic Design».
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