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Щороку міське населення в світі збільшується 
приблизно на 60 млн. осіб. За даними ООН, 

до 2050 р. 7 з 10 людей будуть мешкати в міських ра-
йонах. Велика частина цього росту відбувається в кра-
їнах з низьким і середнім рівнем доходу. Азія є домом 
для половини міського населення світу і 66 зі 100 най-
більш швидко зростаючих міських районів, 33 з яких 
знаходяться в одному тільки Китаї. Крім того, постій-
но зростає частка дітей в загальному числі населен-
ня, тому світове співтовариство все більше уваги при-
діляє прогнозуванню майбутнього для сьогоднішньо-
го покоління дітей [17]. Дослідники підкреслюють, 
що «пріоритети дітей повинні зберігатися в міському 
плануванні, намічено розвиток інфраструктури, на-
дання послуг і більш широкі зусилля зі скорочення 
масштабів убогості і нерівності» [17].

В останні роки велика увага розвитку і вихованню 
дітей приділяється саме урядовими структурами Ки-
таю. Так, Державна Рада з контролю національних 
областей бідності опублікувала План розвитку дити-
ни (2014—2020 рр.) [13], в якому розглядаються 
можливі шляхи забезпечення здоров’я та безпеки ма-
лозабезпечених дітей. Також показовими є «Третя і 
четверта зведені доповіді про здійснення в Народній 
Республіці Китай «Конвенції про права дитини» 
[16]. Дані джерела підтверджують актуальність та 
своєчасність вибраної теми дослідження. 

Питання ігрових просторів для дітей цікавить сьо-
годні багатьох дослідників. Серед них І. Біккінін, 
Є. Уварова, О. Гур’єва, Н. Василенко, К. Горохово-
дацкая, Г. Осіченко, Ю. Бондарчук та інші. Авто-
ри наводять різні норми і правила створення дитячих 
майданчиків і майданчиків відпочинку дорослого на-
селення на території міста. Ці види майданчиків роз-
глядаються в контексті розвитку території міста, як 
частини житлових мікрорайонів, так як вони, здебіль-
шого, знаходяться в безпосередній близькості, або 
взаємопроникають один в одний.

Показова і дискусія на тему «Дитячий простір в 
міському середовищі», що відбулася в травні 2016 р. і 
була ініційована бюро UNK project, в практиці якого 
проектування дитячого простору займає не останнє міс-
це. В процесі обговорення особлива увага приділялася 
прикладам оформлення дитячих ігрових зон у світовій 
практиці, здатним дати відповідь на питання про те, 
яким має бути місто, зручне для дітей. Серед вдалих 
були названі парк Teardrop в Нью-Йорку, перевага яко-
го в різноманітності сценаріїв активних ігор і розвитку 
дитини, та ігровий майданчик Interlace бюро Carve в © Ш. ЦЯО, 2017
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Сінгапурі. В межах обговорення також акцентувалася 
увага на тому, що світова практика пропонує рішення, 
націлені на залучення дітей до соціальних і фантазійніх 
ігор, які створюють благодатне підґрунтя для розвитку 
мислення і активної «авторської» позиції.

Актуальність проблематики зумовила й нашу 
мету  — аналіз сучасних дизайн-тенденцій в проек-
туванні відкритого дитячого ігрового простору як 
частини міського середовища в мегаполісах Китаю. 

Ігрові дитячі майданчики історично не є характер-
ним явищем для містобудування Китаю. Окремі ди-
тячі елементи (прості гойдалки, пісочниці, ручні ка-
руселі), які здебільшого розташувалися біля житло-
вого будинку, за останні роки зазнали значних змін, 
перетворившись в ігровий дитячий простір з різно-
манітним функціональним заповненням. 

Мегаполіси Китаю практично не відрізняються в 
даному аспекті від інших районів світу. Міста, які по-
будовані з самого початку таким чином, що в середині 
районів немає простору для відпочинку, виносять їх в 
спеціальну паркову зону. При цьому планувальні рі-
шення паркових зон сьогодні включають не просто ре-
лаксаційні простори та природні заповідники, але й 
широкий спектр спеціалізованих платних послуг для 
відпочинку: парки атракціонів, гідропарки, прокатні 
пункти, готелі, що їх обслуговують, кафе та торгові 
точки, ігровий бізнес та інші складові цієї галузі. На 
сучасному етапі дитячі ігрові простори також заклада-
ються в плануванні мегаполісу як частина його нової 
інфраструктури зі своїми композиційними закономір-
ностями та особливостями дизайнерських рішень.

Для Китаю ця проблема стоїть сьогодні гостріше, 
ніж для багатьох країн світу. Як ми вже підкреслюва-
ли, дитячі майданчики не є традиційними елементами 
китайської міської забудови і, фактично, тільки в остан-
нє десятиліття ця проблематика набула особливої ак-
туальності. Історично такий елемент як ігрова зона для 
дітей в міських районах спільного мешкання не перед-
бачалася, хоча імператорські палаци завжди були при-
кладом складних і гармонійних ландшафтних рішень 
[3, с. 196]. Відсутність таких зон пов’язана ще й з еко-
номічним фактором — кожен клаптик землі викорис-
товується під забудову, яка дає прибуток.

Сьогодні в проектуванні ігрового дитячого просто-
ру в Китаї можна виділити дві тенденції. Перша з них 
пов’язана з особливістю китайського містобудування 
з найдавніших часів, для якого характерною рисою є Іл. 4
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Іл. 2
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прямокутне планування з виділеним в центрі «голо-
вним містом», яке не просто місце проживання арис-
тократії, але й простір залучення великих мас народу 
для спільного дійства, чи то свято, скорбота за помер-
лим імператором, публічна страта, або подання нових 
законів нового правителя («Внутрішнє місто», «Пур-
пурне місто», «Імператорське місто» в епоху династії 
Мін). Саме такий принцип застосовується в плану-
ванні сучасних кварталів китайських мегаполісів: міс-
то в місті, зовнішнє обмеження прямокутними стіна-
ми, внутрішній простір — місце накопичення жителів, 
багатофункціональна громадська рекреація. При цьо-
му сама рекреація залишається не закріпленою за будь-
ким, стає місцем для короткочасних, але важливих ви-
дів активності, таких як музика, ранкова гімнастика, 
фестивалі, інсталяції тощо (Іл. 3, 2, 5, 8). В цьому про-
сторі жителів завжди чекає щось нове і несподіване.

Прямокутне планування з внутрішньорайонним 
центром стає характерною рисою і при проектуван-
ні сучасного дитячого ігрового простору. З одного 
боку, воно створює безпеку та захист дітей таких 
«мікрорайонів» від шкідливих зовнішніх впливів — 
транспорту, забруднень, десоціалізованих елемен-
тів. З іншого боку, таке рішення забезпечує дітям 
самостійний творчий, фізичний та інтелектуальний 
розвиток за рахунок функціонального, образно-
обґрунтованого дизайнерського рішення.

При тому, саме дизайнерське рішення може і пови-
нно бути пластичним, таким, що перетікає, не має чіт-
ких кордонів, переходити в зони природного ландшаф-
ту, бути різнобічним за функцією і позитивно впливати 
на дітей, які в ньому перебувають, синергетично — за 
допомогою кольору, форми, звуку, освітлення, матері-
алів покриття та природних об’єктів. Бігова доріжка, 
наприклад, може в різний час використовуватися для 
ранкових пробігів дітей старше і підлітків, пообіді   бути 
простором для гри в класики, шахи або стрибків, а в ве-
чірній час з підсвічуванням працювати як сцена для гля-
дачів, що сидять на пагорбах (Іл. 8, 11, 12, 13).

Шлях створення внутрішньорайонного дитячого 
ігрового простору в Китаї на сьогодні є найбільш пе-
реважним, бо звільняє час батьків й спрямований на 
самостійний розвиток креативного підростаючого 
покоління. Такий простір гарно видно з вікон навко-
лишніх будинків, він активізує творчу діяльність та 
загальний розвиток дітей. Крім того, багато меш-
канців мегаполісів, що живуть у будинках багатопо-Іл. 7

Іл. 6

Іл. 5
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верхової забудови, для відпочинку використовують 
внутрішні дворові простори. Це, в першу чергу, сто-
сується людей старшого, похилого віку, в силу їх об-
межених можливостей пересування. Але не можна 
забувати й про актуальність проблеми для батьків, 
що відпочивають з дітьми різних вікових груп.

Друга тенденція пов’язана зі створенням рекреа-
ційних просторів, за ознаками схожих з Нью-
Йоркським Хайнлайном, як, наприклад, великі пар-
кові зони на півдні Китаю. У винесених у спеціаль-
ні райони зелених зонах не просто розбудовується 
комфортабельний організований простір для дитя-
чих ігрових атракціонів, але й створюється ціла ін-
дустрія розваг із місцевим колоритом. Один з істот-
них недоліків такого рішення — віддаленість самої 
паркової зони і висока вартість її відвідування. При 
цьому композиція, дизайнерське рішення будується 
на чіткому зонуванні, використанні рельєфу та міс-
цевих природних особливостей, визначних пам’яток 
та нормативів.

У зв’язку з цими тенденціями одним із шляхів по-
шуку теми, образу дизайн-рішення рекреаційної зони 
можуть виступати етнічні, традиційні національні мо-
тиви та елементи. «До історичних цінностей, що є 
фундаментом сучасного дизайнерського формоутво-
рення, відносяться народні традиційні мистецтва, такі 
як вишивка, витинанка, рисунок, кераміка та ін. ... 
Спираючись на перераховані елементи, сучасні дизай-
нери вирішують завдання створення національного 
творчого середовища, що відповідає всім сучасним 
вимогам і носить виразний національний колорит» [8]. 
Для Китаю такими можуть стати національний жи-
вопис, карнавальні мотиви, дизайнерські закони 
«Фен-шуй» та інші традиційні елементи, наприклад, 
альтанки, виконані за асоціацією з тарілочками жон-
глера на тонких паличках, або барабани буддійських 
монахів на дитячому майданчику (Іл. 7—8).

Поява нових технологій, таких як Інтернет, розши-
рює наші можливості, пов’язані з переміщенням в про-
сторі, у свою чергу це змінює і саме сприйняття міс-
ця. Розвиток нових видів діяльності, таких як флеш-
моби, стріт-арт або паблік-арт у форматі перфомансу, 
диктує і поява нових мобільних форм міських рекре-
ацій. Такі заходи не вимагають створення спеціаль-
них просторів, але дозволяють реалізовувати потре-
бу городян, в тому числі і дітей, в активності, прово-
куючи як заплановану, так і спонтанну комунікацію. 

Для цього прекрасно підходять як внутрішньорайон-
ні рекреаційні простори, так і заміські.

Сучасний підхід до формування архітектурного 
середовища є комплексним: від усебічного аналізу 
ділянки, пропонованої до проектування, до розроб-
ки найдрібніших деталей використовуваного устат-
кування. Проте, існують загальні для усіх місць ор-
ганізації дитячого відпочинку дизайнерські засоби. 

Іл. 10

Іл. 9

Іл. 8
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До них відносяться, наприклад, «м’які» види по-
криттів, елементи з’єднання поверхні майданчика з 
газоном, озеленення, ігрове обладнання, лавки та 
урни, освітлювальне обладнання.

«М’які» види покриття (піщане, ущільнене піща-
не на ґрунтовій основі або гравієвій крихті, м’яке гу-
мове або м’яке синтетичне) слід передбачати на ди-
тячому майданчику в місцях розташування ігрового 
обладнання та інших, пов’язаних з можливістю падін-

ня дітей. А от місця установки лавок рекомендується 
обладнати твердими видами покриття або фундамен-
том. При травному покритті майданчиків необхідно 
передбачити пішохідні дороги до обладнання з твер-
дим, «м’яким» або комбінованим видом покриття.

Дитячі майданчики повинні бути озеленені посад-
ками дерев та кущів, освітлюватися протягом 5 го-
дин світлового дня. Дерева зі східної та північної сто-
рони майданчика повинні висаджуватися не ближче 

Іл. 12

Іл. 11

Іл. 13
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3-х метрів, а з південної та західної — не ближче 
одного метра від краю майданчика до осі дерева. На 
майданчиках дошкільного віку не допускається за-
стосування видів рослин з колючками. На всіх ви-
дах дитячих майданчиків не допускається застосу-
вання рослин з отруйними плодами.

Розміщення ігрового обладнання слід проектувати з 
урахуванням нормативних параметрів безпеки. Місця 
спортивно-ігрових комплексів повинні бути обладнані 
стендом із правилами поведінки на майданчику та ви-
користанням спортивно-ігрового обладнання. Ці та де-
які інші санітарні норми сьогодні приймаються за осно-
ву проектування дитячих ігрових просторів і закріпле-
ні у відповідних нормативних документах [5; 6].

Дизайн ігрових дитячих майданчиків класифікуєть-
ся з урахуванням різних типів компонентів: за віковою 
ознакою — припускає використання різних видів ігро-
вого та спортивно-ігрового обладнання в залежності 
від вікових психофізіологічних особливостей різних 
груп дітей. За утилітарно-функціональним призначен-
ням  — розділяє ігрові майданчики за видом ігрової ді-
яльності, яка на них здійснюється: тематичні, рухливі, 
змагальні, статичні, малорухливі або мультифункціо-
нальні та інші. По компонувальній структурі — роз-
різняють дитячі ігрові майданчики залежно від 
компонувально-композиційної схеми: чи є елементи 
майданчика окремими елементами, не пов’язаними з 
функціонально-образною цілістю або представляють 
собою єдиний комплекс, об’єднаний загальною темати-
кою, концепцією або образним підходом, логічністю 
функціонально-планового рішення. По конструкторсько-
технологічному підходу — визначається різноманіт-
ністю конструктивно-технологічної просторової орга-
нізації елементів дитячого майданчика, взаємозв’язком 
конструктивних елементів між собою і архітектурно-
компонувальними прийомами.

За аналогією з характером конструктивних зв’яз-
ків елементів в проектуванні меблів можна виділи-
ти: нерозбірні, розбірні, складні та трансформовані 
(рухливі) елементи дитячих майданчиків. Все пере-
лічене стосується типових стандартизованих дитя-
чих майданчиків сучасного міста. В останній час 
можна виділити ще один вид поділу: по концептуально-
образному та тематичному підходу — визначають-
ся наявністю або відсутністю явно вираженого єди-
ного для всього дитячого майданчику художньо-
тематичного образу або концепції.

На сучасному етапі з більшою гостротою постає 
питання про необхідність переосмислення і перегляду 
ролі дизайну у формуванні умов комфортного пере-
бування дітей в ігровому просторі, що їх оточує. На 
свідомість дитини впливає образне сприйняття та уяв-
лення про цінності — історичні, національні, глобаль-
ні, які можуть стимулювати або гальмувати її розви-
ток, мотивувати її майбутню поведінку. Разом з тим 
потрібно вирішити ще одне завдання, а саме, створен-
ня певного образу за допомогою використання сим-
волів, арт-об’єктів, що мають змістовне навантажен-
ня в кожному конкретному дворовому просторі.

Ще один важливий аспект — це врахування клі-
матичних умов обраного регіону, коли ігрові просто-
ри використовуються тільки в літній час року. В іде-
алі ж дитячі майданчики повинні стати об’єктами ці-
лорічного використання (Іл. 9—10). У зв’язку з цим 
традиційне розуміння та використання суспільних 
просторів стає неактуальним, потрібно нове розумін-
ня соціальних процесів та критеріїв, що дозволять про-
ектувати нові рекреаційні простори. На появу нових 
принципів у проектуванні міського середовища в зна-
чній мірі вплинуло вивчення підходів синергетики. 
Проблемою сучасного міста є те, що громадські міс-
ця зникають, а з ними зникає і значима можливість 
включитися в суспільне та громадянське життя [12].

Таким чином, слід зазначити, що в сучасному Ки-
таї питання організації дозвілля дітей є досить акту-
альним, оскільки керівництво країни розуміє те, що 
дітьми сьогодення буде створюватися конкуренто-
спроможність держави завтра, а задля цього особли-
ву увагу необхідно приділяти вихованню дитини, 
формуванню її як соціально активної комунікабель-
ної особистості, здатної до інновацій. Величезну роль 
в цьому відіграє вільна діяльність в дитячому ігро-
вому просторі, де в процесі гри, крім фізичного роз-
витку, формується творче мислення і набуваються 
навички соціальної взаємодії. Забезпечення такого 
креативного і поліфункціонального простору сьогод-
ні стає важливим завданням для дизайнера місько-
го середовища. Проаналізовані нами тенденції, з од-
ного боку, орієнтуються на традиційні культурні під-
ходи в плануванні міського середовища Китаю, з 
іншого боку, вбирають у себе загальносвітовий до-
свід організації дитячих ігрових просторів, тим са-
мим забезпечуючи і національну своєрідність, і від-
повідність загальноприйнятим стандартам.
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Shubei Tsiao

DESIGN OF CHILDREN’S PLAYSPASE AS  
A PART OF THE URBAN INFRASTRUCTURE 
OF CHINA’S METROPOLISES
The article defines the meaning of children’s playspace in the 
urban infrastructure of China’s metropolises as well as local 
features of its design. Two main trends in the design of the chil-
dren’s playspace are identified. Ethnic and traditional national 
motives are suggested as a possible theme or an image of the 
design solution. The author has considered standard principles 
of children’s playspace’s design, which must be used in the 
implementation of any design idea.
Keywords: design, children’s playspace, urban infrastructure, 
China.

Шубей Цяо

ДИЗАЙН ДЕТСКОГО ИГРОВОГО 
ПРОСТРАНСТВА КАК ЧАСТЬ ГОРОДСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕГАПОЛИСОВ КИТАЯ
В статье определено место игрового пространства в город-
ской инфраструктуре мегаполисов Китая, а также локаль-
ные особенности его дизайна. Выделено две основные тен-
денции в проектировании игрового детского пространства в 
Китае. В качестве возможной темы, образа дизайн-решения 
предложено этнические и традиционные национальные мо-
тивы. Рассмотрено стандартные принципы проектирования 
детского игрового пространства, которые необходимо учи-
тывать при воплощении любой дизайнерской идеи.
Ключевые слова: дизайн, детское игровое пространство, 
городская инфраструктура, Китай.


