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ЕРГОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  
ПРОЕКТУВАННЯ СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ДІТЕЙ 

 
В статті досліджені вимоги до проектування меблів у дитячій кімнаті. 

До організації дитячої кімнати треба підходити комплексно, з урахуванням 
таких факторів, як фізіологічні, антропометричні, психофізіологічні. Ці 
фактори визначають ергономічні вимоги до проектування, дозволяють 
вирішити ряд ергономічних завдань. Таким чином при проектуванні 
простору дітей необхідно постійно пам'ятати, що основною метою є 
отримання безпечного середовища, що створює всі необхідні умови для 
здорового способу життя зростаючого організму. 

У формуванні гармонійного життєвого простору, при розробці 
інтер'єрів дизайнери, перш за все, повинні спиратися на знання тіла людини, 
його особливостей, структури, розмірів, пластичного характеру форми, 
біомеханічних можливостей, гігієнічних зв'язків і контактів в системі 
«людина-меблі-середовище». Ці проблеми вивчає комплексна дисципліна – 
ергономіка. Ергономіка – це наука, що вивчає людину з метою створення для 
неї гармонійного середовища проживання [1, 2].  

Правильне оснащення простору дітей – одне з найскладніших питань 
організації житлового середовища. Така кімната або приміщення, як 
правило, наповнені безліччю функцій: забезпечення умов сну і відпочинку, 
зберігання речей, ігрова зона, організація робочого місця та ін. Для 
створення такого середовища дитяча кімната повинна бути ергономічною і 
слід облаштувати її зручно та безпечно [2, 3]. 

Говорячи про ергономіку дитячих меблів, мають на увазі наступні три 
вимоги: 
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1. Антропометрична відповідність. Дитина стає дедалі більше. Меблі в 
дитячій кімнаті повинні відповідати розмірам її тіла та враховувати 
особливості її організму. Дитинство (від народження до року), раннє 
дитинство (від 1-3 років), дошкільне дитинство (4-6 років), молодший 
шкільний вік (7-11 років), підлітковий період (12-16 років) [3, 4]: 
проектування середовища і вибір меблів та устаткування простору дітей для 
кожної вікової групи базується на певних вимогах і умовах. Меблі, які 
знаходяться в кімнаті дитини, повинні відповідати її анатомічній структурі і 
антропометричним даним. 

2. Психоемоційна відповідність. У дітей різного віку різні потреби. 
Для новонародженого найважливіше – сон, їжа та безпека. Так, наприклад, 
для кімнати немовляти набір меблів включає ліжечко, столик для 
сповивання, полку для чистих пелюшок, кошик для брудної білизни, шафи 
для зберігання одягу, предметів гігієни та догляду за дитиною, крісло з 
підставкою для матері-годувальниці, а до кінця першого року з'являється 
інше обладнання: стіл, стілець та інше, при цьому місце для гри практично 
відсутнє, ігрову зону замінює ліжечко або манеж. Для дітей 2-3 років можна 
вже прибрати високі борта ліжечка, відпадає необхідність в сповивальному 
столику, з'являється ігрова зона, засоби зберігання великого обсягу іграшок. 
У дітей дошкільного віку настає активний період фізичного і 
інтелектуального розвитку, тому при проектуванні простору інтер'єру 
додається спортивний куточок або куточок для творчих занять. До 6-7 років в 
кімнаті першокласника має бути робоче місце для виконання уроків, яке 
повинно бути обладнане додатковими полками та стелажами для зберігання 
навчального приладдя та книг, правильним освітленням. У дошкільному віці 
провідний вид діяльності – гра, а значить, дитині потрібний ігровий простір. 
Коли дитина починає ходити в школу, в дитячій кімнаті повинна з'явитися 
окрема робоча зона. До досягнення 15-річного віку кімната підлітка 
неодноразово змінюється, так як з своїх меблів він поступово виростає, 
змінюється його ставлення до навколишнього світу, предметів навколо нього, 
їх форми і кольору. Кожному віку потрібно свій простір, який буде 
створювати сприятливі умови для інтелектуального розвитку дитини [3, 4]. 

3. Безпека. Це поняття включає три складові: фізична, хімічна та 
психологічна безпека. Меблі для дитячої кімнати не повинні мати гострих 
кутів і неякісної фурнітури, підвищена міцність і надійність кріплень, 
направляючих, обмежувачів положення відкриття-закриття фурнітури. 
Вибираючи дитячі меблі, треба звертати увагу не тільки на їх 
функціональність і зовнішній вигляд, але і на якість матеріалів, використання 
екологічно безпечних матеріалів, що мають клас емісії формальдегідів Е1, 
прийнятий міжнародним співтовариством. Найбільш екологічно чистими є 
дерев'яні меблі з натурального масиву[2, 4].  
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Розмір дитячого ліжка, як і ортопедичні якості матраца – суттєвий 
фактор, який впливає на здоров'я дитини, особливо для новонародженого. 
Адже малюк проводить уві сні по 12 й більше годин. Аж до 13-14 років 
триває бурхливе зростання організму, а це значить, що до вибору розмірів 
ліжка для дитини будь-якого віку потрібно підходити особливо уважно [4]. 

Письмовий стіл – це незамінний атрибут робочого кабінету або кімнати 
школяра (рис. 1). За ним можна працювати, вчитися, займатися улюбленим 
хобі або іншими справами. Від того, наскільки добре вибраний письмовий 
стіл, залежить не тільки зручність і продуктивність діяльності, але і здоров'я. 
Наприклад, у школяра від довгого сидіння за незручним столом може 
порушитися постава, розвинутися сколіоз і викривлення хребта, зіпсуватися 
зір. Існують певні вимоги до розмірів письмових столів. Їх висота повинна 
бути не менше 70 см, простір для ніг по ширині має бути близько 50 см, а по 
глибині стільниця повинна бути від 60 до 70 см [5].  

При виготовленні дитячих меблів особлива увага приділяється 
матеріалам [5]. Дитячі меблі з дерева – це ідеальний варіант. Матеріал має 
природне походження, відрізняється зносостійкістю. Краще віддавати перевагу 
листяним породам (бук, горіх, вишня, вільха, береза, ясен, клен) і відмовитися 
від хвойних (будуть видні всі подряпини і вм'ятини, залишені дитиною). Дитячі 
меблі з дерева повинні пройти спеціальну обробку. При виготовленні моделі 
краще віддавати перевагу лакам і фарбам на водній основі. 

Дитячі меблі з ДСП досить дешевий матеріал, але виділяє шкідливі 
речовини. Для дитячих кімнат підходять лише предмети, виготовлені з ДСП 
класу Е1 (зі зниженим вмістом формальдегіду). Крім того, в якісних моделях 
плита «загерметизована» з усіх боків: з лицьової і тильної частини вона має 
ламіноване покриття (або облицьована шпоном), а кромки щільно закриті 
плівкою, шпоном або пластиком. 

Дитячі меблі з МДФ – більш екологічні, оскільки у виробництві самої 
плити не застосовуються формальдегід смоли. Вироби з МДФ відрізняються 
підвищеною довговічністю, роками не втрачають свій товарний вигляд. 
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Рисунок 1. Основні вимоги до письмового столу для школяра 
 

Дитячі пластикові меблі набагато легше будь-якої іншої. Дитина зможе 
самостійно пересувати її, розставляючи відповідно до своїх смаків та 
уподобань. Дитячі пластикові меблі повинні бути виготовлені з абсолютно 
нешкідливої (дорогої) пластмаси. 

Плетені дитячі меблі – неймовірно міцні та зручні. Легкі, практично 
невагомі, плетені меблі дитячі виготовляються як з натуральних матеріалів 
(ротангу, лози або бамбука), так і з синтетичних імітацій. 

Безкаркасні м'які меблі – мобільні та легкі, призначені для сидіння та 
валяння. Вони представлені такими моделями як крісло-мішок, великий 
матрац, пуф та іншими предметами. Меблі ці не ламаються, тому що в їх 
основі – розсипний наповнювач.  

Дитячі меблі повинні відповідати всім вимогам безпеки, бути 
екологічно чистими, не повинні мати гострих кутів і виступаючих деталей 
(болтів, гайок, механізмів і т.д.). Поверхні меблів повинні бути гладкими, 
добре відшліфованими, без ворсистості, легкими і доступними для 
проведення прибирання.  

Таким чином, ергономічний підхід дозволяє полегшити створення 
комфортного та безпечного середовища для повноцінного розвитку дитини. 
Знання ергономіки допомагає проектувати простір дитячої кімнати, 
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формувати гармонійне середовище з урахуванням фізичного і творчого 
розвитку дітей. 
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