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Беззаперечним є те, що здоров’я – одна з головних цінностей 

людського життя. Всесвітня організація охорони здоров’я (World Health 
Organization,WHO), досліджуючи відмінності здоров’я жінок і чоловіків, 
рекомендує використовувати не біологічні критерії, а гендерні: тривалість 
життя (жінок і чоловіків); рівень народжуваності; рівень смертності 
новонароджених і дітей; поширеність використання контрацептивів та ін. 
В Україні «видимою» гендерною проблемою є низька тривалість життя 
жінок (67 років) і чоловіків (59 років)[1].  

Відповідно до Національної стратегії з оздоровчої рухової активності 
в Україні «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» [2], 
у Харкові розроблена Міська комплексна цільова соціальна програма 
розвитку фізичної культури та спорту [3], яка ставить за мету: створення 
умов для зміцнення здоров’я населення шляхом розвитку та забезпечення 
європейських стандартів об’єктів інфраструктури фізичної культури і 
спорту, залучення всіх верств населення міста до здорового способу 
життя та занять фізичною культурою і спортом. В рамках міської 
програми [3] передбачено й удосконалення інфраструктури для заняття 
спортом, зокрема: 
 формування інфраструктури сучасних і привабливих спортивних 

споруд за місцем проживання, у місцях масового відпочинку громадян, 
на базі загальноосвітніх навчальних закладів, які мають бути 
легкодоступними для різних верств населення, насамперед 
малозабезпечених; 

 удосконалення міського планування в частині створення місць для 
активного відпочинку (зокрема парків для рухової активності та спорту 
на свіжому повітрі) і ходьби, їзди на велосипеді як безпечному засобі 
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пересування; сприяння в облаштуванні безпечних велосипедних та 
пішохідних доріжок. 

Отже, для організації здорового образу життя необхідно займатись 
фізичними вправами. Сьогодні все більше городян обирають в якості 
спортивно-оздоровчого дозвілля «вуличне тренування (Street Workout)». 
Street Workout – це масовий рух, заснований на заняттях фізичною 
культурою із застосуванням тренувального обладнання в громадських 
об’єктах (шкільні двори, парки, спортивні майданчики в міській забудові). 
Головною перевагою тренування на вулиці є регулярні заняття, доступні 
всім бажаючим, без вікових та гендерних обмежень. Облаштування 
«гендерно-сенситивних спортивних майданчиків» на прибудинковій 
території житлового комплексу є вагомим чинником для створення 
«інфраструктури здоров’я» [4–6]. 

Саме тому метою даного дослідження є розробка «гендерно-
чутливих» рішень для проектування спортивних майданчиків на території 
загального користування житлової забудови. 

Відповідно до державних будівельних норм (ДБН) проектування 
спортивних майданчиків здійснюється в контексті:будівництва спортивної 
та фізкультурно-оздоровчої інфраструктури [7], благоустрою територій 
загального користування (парків, скверів, прибудинкових територій) [8], 
прилеглої території дошкільних [9] і навчальних [10] закладів. 

Архітектурно-просторові параметри (будівельні розміри, пропускна 
спроможність, тип верхнього шару, схеми уклонів, максимальний уклон) 
відкритих площинних спортивних споруд відрізняються для кожного виду 
спорту, [7, п. 3.4, с. 7]: бадмінтон, баскетбол, волейбол, гандбол, легка 
атлетика, регбі, швидкісний біг на ковзанах, теніс, теніс настільний, 
фігурне катання на ковзанах на льоду, футбол, хокей, хокей на траві, хокей 
з м’ячем, для фізкультурно-оздоровчих занять [7, с. 8–10]. 

До складу відкритого фізкультурно-оздоровчого майданчика має 
входити: комплексний майданчик, смуга для подолання перешкод, «стежка 
здоров’я» [7, п. 3.62]. Комплексний спортивний майданчик містить дві 
зони (майданчик для рухливих ігор та загально-розвиваючих вправ, 
замкнутий контур бігової доріжки) і розміщується на прилеглій території 
житлових будинків. Розміри комплексного спортивного майданчика 
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залежать від вікової групи тих, хто займається спортом (діти 7–10 років; 
діти 10–14 років; діти старше 14 років і дорослі). 

У ДБН «Благоустрій територій» [8] зазначається, що: 
 спортивні майданчики, призначені для занять фізкультурою та 

спортом усіх вікових груп населення [8, п. 6.9.1, с. 30]; 
 обов’язковий перелік елементів благоустрою на спортивному 

майданчику включає: м’які або газонні види покриття, спортивне 
обладнання, озеленення, освітлення, огородження, урни, обладнання 
для паркування велосипедів [8, п. 6.9.2, с. 30]; 

 покриття спортивних майданчиків необхідно виконувати із природних 
сипучих матеріалів (пісок, щебінь, гранітні висівки тощо), газону. 
Заборонено використання гумової крихти, ущільнення сипучих 
в’яжучих, а також покриття плиткою цих об’єктів [8, п. 9.1.1, с. 37]; 

 необхідно проектувати склад ігрового та спортивного обладнання 
залежно від віку дітей (ясельного, дошкільного, шкільного, старшого 
шкільного віку) [8, Додаток А, с. 55–57]. 

ДБН [9] регламентує параметри розміщення спортивно-ігрових 
майданчиків на території дошкільних закладів [9, п. 2.7]. Слід передбачати  
майданчики для дітей ясельного віку (до 3 років), майданчики для 
дошкільнят (віком від 3 до 6 років), тiньовi навіси [9, п. 2.9].  На 
фізкультурному майданчику для занять дошкільних  груп повинні бути 
передбачені: місце для гімнастичних  снарядів,  бігова доріжка не менше 
30 м, яма для стрибків i лужок для рухливих iгор. Для загартування дітей 
та організації iгор з водою в спортивно-iгровiй зоні слід передбачати 
гiдромайданчик з твердим покриттям та відведенням стічної води до 
каналiзацiї [9, п. 2.12]. 

Норми проектування навчальних закладів передбачають 
облаштування фізкультурно-спортивної зони [10, п. 2.9], що включають 
криті та вiдкритi спортивні споруди та майданчики [10, п. 2.13]. При 
розміщенні фiзкультурно-спортивної зони належить враховувати 
можливість використання споруд i майданчиків іншими навчальними 
закладами та населенням суміжної житлової забудови [10, п. 2.16]. 

Отже, відповідно до ДБН при облаштуванні комплексних 
спортивних майданчиків слід враховувати: по-перше, вікові групи тих, хто 
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займається спортом (діти 7–10 років; діти 10–14 років; діти старше 14 
років і дорослі) [7, п. 3.62], по-друге, розміщення обов’язкових елементів 
благоустрою: м’які або газонні види покриття, спортивне обладнання, 
озеленення, освітлення, огородження, урни, обладнання для паркування 
велосипедів [7, п. 6.9.2, с. 30] і, по-третє, «різноманітність спортивного 
обладнання для вуличного тренування усіх (у тому числі й осіб гендер+» 
[11–13]. 

Проектно-технічні рішення облаштування спортивного майданчика, 
яким в рівній мірі користуються дівчата, хлопці, жінки і чоловіки, мають 
враховувати додаткові функції [14–17] : 
1) ті, які цікаві дівчатам і жінкам: місця для гри у волейбол, бадмінтон, 
баскетбол, футбол, настільний теніс; доріжки для катання на велосипеді, 
роликових ковзанках, електроскейті та ін.; гойдалки і «приватні локації» 
(наприклад, альтанки, лавочки для сидіння зі спинкою); 
2) безпека: «видимі» пішохідні доріжки (безбар’єрність маршруту від 
житлового будинку до спортивного майданчику); спортивний майданчик 
добре освітлюється у темний час доби; чистота спортивного майданчику і 
території поруч; 
3) ті, які цікаві хлопцям і чоловікам: місця для гри у футбол (огороджений 
відкритий майданчик); баскетбольні кошики; скейтер пандуси; 
3) для батьків/дорослих, які доглядають за дітьми: окремі ігрові 
майданчики для маленьких дітей; достатня кількість лавок з гарним видом 
на ігрові майданчики; місця для/в тіні; добре освітлення у час сутінків 
взимку. 

Висновки. Інтеграція гендерно-сенситивних параметрів в проектно-
технічні рішення облаштування спортивного майданчика дозволить 
гендерним категоріям мешканців житлових комплексів реалізувати право 
на заняття спортом, активний відпочинок та дозвілля, а також сприяти 
популяризації здорового способу життя та занять фізичною культурою і 
спортом серед усіх гендерних груп мешканців міста. 
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