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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДИТЯЧОГО ІГРОВОГО СЕРЕДОВИЩА У  
МІСЬКІЙ ЗАБУДОВІ 
 
В статті розглянуто і розкрито проблему формування дитячого іг-
рового середовища. Визначено мету, функції та принципи форму-
вання ігрового середовища, його вплив на активність, розвиток, 
комунікативність та безпечне перебування дитини в ньому. Про-
аналізовано та досліджено основні етапи сприйняття дитиною іг-
рової діяльності та принципи взаємозвʹязку з реальним оточуючим 
природним середовищем. 
Ключові слова: середовище, дитяче ігрове середовище, функції, 
екстеріоризоване середовище, принципи. 
 

Українська дитина завжди стоїть у центрі сімейних турбот. То-
му організація дитячого ігрового середовища (ДІС) стає тим факто-
ром, який суттєво впливає на формування майбутнього суспільства 
України.  

Ігрові простори для дітей є необхідною частиною житлових 
районів міста, озеленених територій ‒ парків та скверів, а також ді-
лянок дитячих установ. 

Розміри, призначення та споруди відкритих ігрових просторів 
для дітей дуже різноманітні, що пояснюється, по-перше, різницями 
умов, в котрих зʹявляються та функціонують дитячі майданчики, а 
по-друге – складністю та особливостями світу дитинства. Призна-
чення відкритих ігрових просторів, їх композиція та характер, облад-
нання повʹязують, в першу чергу з віком дітей. 

В залежності від величини та складності відкриті ігрові просто-
ри підрозділяються на три основних типи: 

-ігрові майданчики; 
-ігрові комплекси; 
-ігрові парки. 
Ігрові майданчики – невеликі за площею просторів (250 м² – 
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1800 м²),  котрі можуть бути самостійним елементом середовища, ав-
тономно існуючи, наприклад, в житловій забудові, а можуть входити 
як складова частина до більш значного ігрового простору. Майдан-
чики призначені для ігор дітей однієї або двох вікових категорій, 
можуть бути як елементарно простим по устрою, так і більш склад-
ними. 

Ігрові комплекси – значно крупніші простори (0,5-2 га), які 
включають різноманітні майданчики та зоно для декількох вікових 
груп дітей. Вони є більш універсальним типом ігрового середовища, 
але і вони можуть бути частиною більш значного простору-ігрового 
парку. 

Ігрові парки – розміщуються на більших територіях (2-7 га), ви-
користовуються для ігор дітей всіх вікових груп та включають не 
тільки багато майданчиків та ігрових комплексів різного призначен-
ня, а також різноманітні елементи природного ландшафту (зелені 
лужки, дерева, водоймища, струмки, групи каміння, групи чагарників 
і та ін.),  котрі активно використовуються для ігор та прогулянок. 

Деякі ігрові простори виконують більш складну та направлену 
функцію. Так, наприклад,  існують реабілітаційні ігрові майданчики 
та ігрові комплекси, на яких в процесі гри здійснюються поновлення 
функцій організму після хвороби (в основному функцій руху), а також 
дуже специфічні ігрові простори для дітей з фізичними вадами. До 
числа спеціалізованих  ігрових просторів відносяться також учбові, 
серед яких особливе місце займають транспортні майданчики та ав-
томістечка, де в процесі гри діти вивчають правила дорожнього руху. 
  На процес формування ігрового середовища впливає також в які іг-
ри грають діти, їх змістовність, сприйняття та оцінка ними якості іг-
рового простору. 

Психологи виділяють основні існуючі види ігор: 
-маніпуляційні (дії з предметами); 
-тематичні, сюжетно-ролеві (ігри за «правилами»); 
-конструктивні або будівельні; 
-дидактичні ігри з елементами навчання. 
Таким чином, серед важливіших якостей ігрового простору на 

першому місці полі функціональність, тобто здібність задовольнити 
вимогам багатьох функцій гри. ДІС формується в межах відкритого 
природного середовища та в межах  інтерʹєру. 

Екстеріоризоване дитяче ігрове середовище є ландшафтно-
архітектурним утворенням, що включає постійне (прибудинкові ігрові 
майданчики для дітей, садово-паркові комплекси, водні, снігові, 
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льодові парки) і тимчасове (ярмаркове) ДІС. Екстеріоризоване ДІС 
організоване на прибудинкових територіях усіх типів громадського 
простору (наприклад, початкових (рис.1)   та середніх освітніх закла-
дів, торгових центрів, лікарень, театрів та ін.) та житлового середо-
вища [1].  

 
Рис. 1. Дитсадок Фудзі, Токіо, фірма Tezuka Architects 

 

Розвивальне середовище  – це сукупність умов, які забезпечу-
ють різнобічний  розвиток дітей. Правильно організоване середови-
ще сприяє соціалізації дитини, впливає неподалік від на   всі ас-
пекти її розвитку [4]. 

 
Рис. 2. Дитячий майданчик Lappset Santa 

Maria, Лондон 
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Предметно – розвивальне середовище позитивно впливає на їх 
емоції, настрій, життєдіяльність, на гармонійний розвиток особистос-
ті, і саме тому його організація є однією з найважливіших педагогіч-
них проблем. Саме всередині цього середовища дитина здобуває 
вміння мислити (рис. 2), розмірковувати, вивчає свої внутрішні сили і 
можливості, експериментує з матеріалами, визначає свої відношен-
ня зі світом, досягає життєвого діалогу, оволодіває способами креа-
тивної поведінки і навчається користуватися  створеним середови-
щем для саморозвитку і самовдосконалення. Створене сучасне сере-
довище викликає у дітей зацікавленість, здивування  та радість в 
очах малюків. Все, що  оточує дитину,  несе певне пізнавальне нава-
нтаження, дає корисну інформацію, сприяє бажанню пізнати щось 
нове, викликає бажання ставити питання і допомагає знаходити на 
них відповіді [5].  

Гра – природний спосіб розвитку дитини. Тільки у грі дитина 
радісно і легко розкриває свої  творчі здібності, закріплює і засвоює 
нові навички і знання, розвиває моторику, спостережливість, фанта-
зію, пам’ять, вчиться думати, аналізувати, долати труднощі, одночас-
но вбираючи в себе неоціненний досвід суспільства. Гра має величе-
зне розвивальне і виховне значення для формування дитини [3]. В 
основі проектування ДІС лежить функціональність ігор, що відпові-
дають потребам дітей. Розвага, як головна функція гри, визначила 
спрямування відпочинково-розважального середовища.  

Визначальним у процесі формування такого ігрового середо-
вища є увага проектантів до активності дітей, тому найчастіше воно 
призначене для забави дитини на визначений проміжок часу. Це се-
редовище у закладах дозвілля є цілісним утворенням, що призначе-
не для відпочинку усієї сім’ї. Дослідженням встановлено, що на сьо-
годні у нас бракує таких дитячих ігрових просторів, як майданчиків 
біля транспортно-обслуговуючих закладів (залізничні, річкові, мор-
ські вокзали, аеропорти) .  Які виконують здебільшого утилітарну фу-
нкцію – розвага дитини під час очікування транспортного засобу (по-
тяга, літака, корабля тощо).  

Діти через гру пізнають предмети, спілкуються між собою . Вар-
то зауважити, що ДІС у дошкільних та навчальних закладах орієнто-
ване на вікові групи дітей та на відділення окремих ігрових зон.  

Відповідно до віку дітей визначають особливості ігрових конс-
трукцій і обладнання, що регулюються нормами. Простір шкіл, дит-
садків переобладнується у ДІС, формуючи освітньо-виховне середо-
вище, використовуючи концепцію навчання через гру.  

Можна виділити три етапи сприйняття дитиною ігрової діяль-
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ності, кожен з яких має свою специфіку (за Д. Ельконіним): 
● І етап – сприйняття ігрової діяльності дітьми дошкільного віку (від 

3 до 6 років) (рис. 2); 
● ІІ етап – сприйняття ігрової діяльності дітьми молодшого шкільно-

го віку (від 7-10 років); 
● ІІІ етап – сприйняття ігрової діяльності дітьми підліткового віку (від 

11-14 років). 
Виділення даних етапів сприйняття дитини забезпечує осмис-

лення видозмін дитячої психології з позицій ігрової діяльності, що 
призводить до виділення ігрових потреб дітей, зміни якості проекту-
вання переосмислення підходів, до дизайну середовища. Проекту-
вання ДІС обумовлено віковими особливостями дитячого сприйнят-
тя. Виділено, що предметно-маніпулятивна діяльність формує мікро-
простір дітей, властива дітям дошкільного віку (3-6 років) і реалізу-
ється через організацію одиничних ігор.   

Сюжетно-рольова діяльність характерна для дітей молодшого 
шкільного віку (7–10 років), вагомою є під час організації ігрових зон, 
що формують макропростір дитини. Для дітей підліткового віку (11-
14 років) властива розважально-відпочинкова діяльність, що перед-
бачає організацію ігрових комплексів та генерує мегапростір дітей. 
Гра є вільним проявом потягів індивіда до розваги, відпочинку, спіл-
кування та іншого. 

1.                                                           2. 

 

Рис. 3. Приклади облаштування майданчиків: 
1 – Літній водний майданчик,Тихи, Польша; 2 – Ігровий майданчик  

Шульберг (Schulberg), Вісбаден, Німеччина 

Можна виділити наступні функції ігор: розважальну, комуні-
кативну, функцію самореалізації, соціокультурну, діагностично-
терапевтичну. Саме вони визначають типи ДІС та напрямки його 
проектування, зумовлюють вибір ігрового обладнання та ігрового 
наповнення, які б забезпечили виконання даних функцій. 
● Розважальна функція гри пов’язана зі створенням комфорту та 

сприятливої атмосфери. У цьому аспекті гра – тонко організований 
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культурний простір, у якому дитина прямує від розваги до розвит-
ку (рис. 3, 4).  

● Розважально-виховні особливості гри, пов’язані з пізнанням світу, 
з навчальною діяльністю, з розвитком психічних процесів, з фізи-
чним розвитком дитини. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Ігровий майданчик: Wallholla Пурмеренд, Нідерланди 
 

● Гра вводить дитину в реальний контекст складних людських від-
ношень, забезпечуючи реалізацію комунікативної функції під час 
перебування дитини у дитячому ігровому середовищі. Інвалідність 
дітей часто викликає психоемоційне напруження та проблеми у 
спілкуванні із здоровими дітьми. Тому у ДІС, які організовані в 
оздоровчо-відпочинкових закладах це передбачено. 

● Функція самореалізації дитини у грі є однією з головних. Для ди-
тини гра важлива як сфера реалізації себе як людини, як особис-
тості.   

● Функція самореалізації здійснюється через інтелектуально-творчі 
(дидактичні та маніпуляційні) та соціальні (сюжетно-рольові та 
імітаційні)ігри. Саме тому для дитини важливий безпосередньо 
процес гри, а не її результат. Соціокультурне призначення гри мо-
же відображати синтез засвоєння дитиною багатства культури, 
потенцій виховання і формування як особистості. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 5. Майданчики длядітей з обмеженими фізичними можливостями,  
Новоросійськ 

● Діагностично-терапевтична функція гри включає в себе терапев-
тичне значення (рис. 5), а також релаксаційну функцію. ДІС у ліка-
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рнях, в оздоровчо-реабілітаційних закладах та в соціально-
реабілітаційних центрах). 

Важливу роль для організації ДІС відіграють допоміжні зони, 
що не несуть ігрових функцій, проте покликані забезпечувати ком-
форт в активній та пасивній зонах і 
структурну організацію ДІС. До них 
відносимо наступні зони: зона вхо-
ду–виходу, відпочинкова зона для 
дорослих, зона спостереження, зо-
на тимчасового зберігання одягу та 
взуття [1]. 

Для виробництва сучасного 
обладнання та ігрових конструкцій 
найчастіше використовуються по-
єднання дерева, металу, пластику. 
У переважній більшості обладнання 
без використання механічних сис-
тем застосований пластик як стій-
кий до зовнішнього середовища 
матеріал. Він має необмежені можливості формоутворення та коло-
ристичних рішень і сприяє легкості конструкцій (рис. 6). 

Для діагностично-лікувального ДІС характерним є поширене 
використання наборів із м’яких поролонових фігур, обтягнутих яск-
равою полімерною тканиною різних кольорів. Поєднання поролону 
та яскравої полімерної тканини дозволяють формувати безпечне іг-
рове середовище для дітей з обмеженими фізичними можливостями 
та стимулювати розвиток дітей.  

Основні принципи облаштування розвивального довкілля: 
Принцип взаємодії мається на увазі взаємодії дорослого з дітьми, 
встановлення між ними позитивних стосунків.  
   1.                                                                  2. 

 

Рис. 7. Варіанти вирішення ігрових майданчиків: 1 – Надувний майданчик 
на воді (Бол, Хорватія) від німецької компанії Wibit Sports GmbH; 2 – Ігровий 

майданчик Шульберг (Schulberg), Вісбаден, Німеччина 

● Принцип активності, самостійності й творчості полягає в тому, що 

Рис. 6. Генплан ігрового комплексу 
Clemyjontri, Вірджинія, США 
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діти, діючи в організованому предметно-ігровому середовищі, ма-
ють змогу розвивати власні інтереси, певні риси характеру, емоції 
та почуття.  

● Принцип різноманітності  або вільного центрування передбачає 
створення певних зон, що дає їм змогу займатися різними видами 
діяльності за власним бажанням.  

● Принцип емоційного комфорту передбачає створення атмосфери, 
в якій дитина почувається психологічно врівноважено (рис.7). Це 
досягається оформленням предметно-ігрового середовища, зеле-
ними насадженнями.  

● Принцип естетичності полягає у правильному доборі обладнання 
за кольором, формою, розмірами та в оптимальному розміщенні 
предметів у предметно-ігровому середовищі. Це сприятиме фор-
муванню в дітей художнього смаку, естетичних почуттів. 

● Принцип зв'язку з реальним життям передбачає відповідність ро-
звивального предметного середовища сучасним вимогам, тобто 
соціокультурним особливостям суспільства, в якому діти живуть. 
Саме тому предметно-ігрове середовище в дошкільних навчаль-
них закладах різних регіонів має свою специфіку. 

● Принцип урахування вікових особливостей дітей полягає в тому, 
що потрібно враховувати зацікавленість дітей та забезпечувати 
приріст досягнень відповідно до етапів [2]. 

На основі проведеного дослідження, розроблена (рис. 8) схема 
функцій і принципів дитячого ігрового середовища: 
 

Отже, робимо висновок, що довкілля дитини є важливою умо-
вою ефективної підготовки її до майбутнього самостійного життя. На-
вколишнє середовище має бути організоване так, аби спонукати ди-
тину до виконання активних дій відповідно до її життєвого ритму, фі-
зичних та психічних можливостей. Вибір матеріалів значною мірою 
визначається типом ігрового середовища, а саме: проектування ди-
тячого ігрового середовища тісно пов’язане із безпосереднім проце-
сом гри. Саме ігрові потреби дітей впливають на моделювання ігро-
вих ситуацій, що є визначальним для фізичного та інтелектуального 
розвитку дитини. 
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Рис. 8. Схема функцій і принципів дитячого ігрового середовища (ДІС)  
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PROBLEMS OF FORMING CHILDREN'S PLAYING ENVIRONMENT IN 
URBAN BUILDING 
 
In the article the problem of formation of children's playing 
environment is considered and solved. The goals, functions and 
principles of the formation of the game environment are determined, 
and its influence on the activity, development, communication and 
safe stay of the child in it. The main stages of the child's perception of 
play activity and the principles of interrelation with the real natural 
environment have been analyzed and studied. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ СРЕДЫ В  
ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКЕ 

 
В статье рассмотрена и раскрыта проблема формирования детской 
игровой среды. Определены цели, функции и принципы формиро-
вания игровой среды, её влияние на активность, развитие, комму-
никативность и безопасное пребывание ребенка в ней. Проанали-
зированы и исследованы основные этапы восприятия ребенком 
игровой деятельности и принципы взаимосвязи с реальныой окру-
жающей природной средой. 
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