
  

 

 

 

 

Ватутінська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 

Ватутінської міської ради 
  



  

 

Даний дизайн-проект розроблений для Ватутінської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 Ватутінської 

міської ради Черкаської області, яка є прикладом сучасного закладу освіти, науково-експериментальним майданчиком, де 

завдяки постійному оновленню форм, методів та змісту навчання вдається досягати важливої мети: становлення учнів як 

особистостей. Школа – це не тільки уроки, а й те місце, де учні готуються до дорослого життя. 

Сучасний навчальний процес багатогранний і складний з безперервним розвитком всіх його елементів, методів, 

форм, засобів, що збагачуються новітніми досягненнями науково-технічного прогресу. Отже, приміщення школи повинне 

мати просторову структуру, що враховує всі вимоги навчального процесу.  

Сучасні тенденції дизайнерського проектування шкіл спрямовані на підвищення рівня технічної оснащеності в 

сукупності з новими інженерно-технічними можливостями (регульоване верхнє природне й штучне висвітлення, штучний 

клімат, кондиціонування повітря, використання альтернативних джерел енергії, механічна трансформація, ефективні 

мобільні меблі й аудіовізуальні засоби й т.д.), удосконалення інтер’єрів, покликаних вирішувати не тільки завдання 

штучного клімату й художнього оформлення, але й психологічні, гігієнічні, навчально-виховні й інформаційні завдання. 

Відповідно до цих тенденцій, було запропоновано бюджетний варіант модернізації приміщення школи.  

Провівши дизайн-дослідження інтер’єрів та екстер’єрів Ватутінської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1, було 

виявлено певні особливості та вимоги до модернізації даних об’єктів. Так, особливої уваги потребує фасад приміщення та 

центральний вхід, темні коридори, відсутність місць відпочинку для школярів та функціональних рекреацій, а також 

ландшафт біля школи. Враховуючи вищезазначене, було створено дизайн-проект інноваційної школи. 

Ідея проекту полягає у використанні лінії, адже проста лінія є невичерпним джерелом натхнення для шкільних 

інтер’єрів. Тим більше, що це дуже важливий символ, який викликає цілий букет асоціацій. З малювання рисок діти 

вчаться писати, лінія – початок початку у математиці, кресленні й інших предметах. Вона є вірним супутником, що 

допомагає писати рівно в зошиті, орієнтуватися в атласі, а загальні шкільні збори дотепер гордо називаються «лінійка».  

Важко собі уявити більш універсальний, багатогранний і цікавий образ у дизайні, чим переплетення ліній. Ламані, 

стрімкі, прямі, довгі та короткі, вони створюють свій унікальний ритм у кожному приміщенні. Яскраві кольори й відтінки 

тільки підсилюють ефект. Ця ідея позбавлена прихильності до того або іншого предмета, а тому є універсальною.  

Ритм на поверхах. Стрімкий біг ліній, які наче з’єднують всі коридори, холи й переходи між собою, має свій 

розвиток не тільки в кольорі. Кількість ліній відповідає номеру кожного поверху. Так, на першому поверсі основну 

динаміку в розписі стін задає всього одна ламана  лінія. А на третьому ми вже спостерігаємо композицію з трьох ліній. 

Крім того, це полегшує навігацію між поверхами.  



  

Інтенсивність розпису збільшується в місцях скупчення людей. У більших холах переплетення ліній відбувається  

найбільше активно, створюючи незвичайні ритмічні комбінації. Кульмінацією стає момент, коли композиція з ліній 

складається в цифру – порядковий номер поверху.  

Рішення на сходах. Аналогічні номери поверхів є й на сходових маршах, тобто  навігація між поверхами вже 

закладена в дизайн приміщень школи, що дуже зручно як для школярів, так і для педагогічного колективу. Рух ліній на 

сходах продовжується, але ми вже не бачимо складних переплетень і візерунків: скупчення дітей у даній зоні небажані.  

Рішення в санвузлах. Тут розпис стін присутній як  підтримка всього поверхового ансамблю, але не виходить на 

перший план. Колір лише небагато освіжає інтер’єр убиралень, не привертаючи до себе великої уваги.  

Дизайн-проект представляє собою комплексне вирішення складових інтер’єрів та екстер’єрів школи, а саме:  

 фасад будівлі; 

 хол; 

 коридори; 

 зони відпочинку та рекреації;  

 їдальня; 

 сходові марші;  

 теплий перехід; 

 кабінет для 1 класу за програмою «Інтелект України»;  

 спальна кімната; 

 санвузол; 

 обладнання для експозиції кубків; 

 кабінет англійської мови; 

 меблі та обладнання для оптимізації навчального процесу. 

Під час роботи над дизайн-проектом інноваційної школи було враховано  функціональний, ергономічний, 

естетичний та ін. чинники. В проекті використані сучасні матеріали, меблі та обладнання.  Фасад, інтер’єри та ландшафт 

розроблені з урахуванням сучасних світових дизайнерських тенденцій. 
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Кабінет інформатики 
 



Робоче місце в бібліотеці 
 



І поверх, коридор 
 



Кабінет для початкової школи 
 
 


