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АКТУАЛЬНІСТЬ УПРОВАДЖЕННЯ ПРОЄКТУВАННЯ 
УНІВЕРСАЛЬНОГО ТА ДОСТУПНОГО ДИЗАЙНУ  
У ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ
Стаття присвячена одній з актуальних проблем, а саме сучасному інклюзивному дизайну, акту-

альності впровадження його проєктування у професійну підготовку майбутніх дизайнерів. Зважаючи 
на те, що сучасне суспільство переважно візуально зорієнтовано, а, за даними Всесвітньої органі-
зації охорони здоров’я, велику частину суспільства становлять люди, які мають зорові вади, погано 
бачать або не розрізняють кольори і відтінки, постає необхідність у розробленні адаптованого під 
таких користувачів дизайну. Отже, постає закономірна необхідність у запровадженні методологічно 
обґрунтованих підходів щодо організації процесу професійної підготовки майбутніх графічних диза-
йнерів до готовності розробляти універсальний, доступний та інклюзивний дизайн продуктів. Було 
здійснено аналіз досвіду проєктування інклюзивного дизайну в науковій літературі. Визначено кате-
горіальний апарат дослідження, описано концепт «вільного дизайну» та наведено визначення термі-
нів «універсальний», «інклюзивний» і «доступний» дизайн, розглянуто принципи доступного дизайну 
на основі міжнародних гайдлайнів (ADA Standards for Accessible Design, Web Content Accessibility 
Guidlines 2.0, The Americans with Disabilities Act accessibility guidelines тощо) та державний стандарт. 
За результатами проведеного теоретичного аналізу вітчизняних джерел було констатовано малу 
розробленість питання впровадження проєктування універсального та доступного дизайну у про-
фесійну підготовку майбутніх дизайнерів. Було запропоновано застосування практичного досвіду 
проєктування універсального та доступного дизайну у процесі професійної підготовки майбутніх 
дизайнерів у закладі вищої освіти під час вивчення таких освітніх компонентів, як «Візуальні комуніка-
ції», «Верстка поліграфічних видань», «Дизайн реклами», «Вебдизайн» та “UX/UI-дизайн». Окреслено 
перспективи подальших досліджень у напрямі добору доцільного програмного забезпечення, спеці-
алізованих ресурсів для аудиту та моніторингу відповідності стандартам доступності, а також 
розроблення системи вивчення проєктування доступного дизайну у змісті освітніх компонентів у 
процесі професійної підготовки майбутніх дизайнерів.

Ключові слова: інклюзивний дизайн, доступний дизайн, універсальний дизайн, accessibility, профе-
сійна підготовка, майбутні дизайнери.

Постановка проблеми. Якість життя в містах 
впливає на тривалість нашого життя. Різниця 
може становити до 20 років – такого висновку 
дійшли у Всесвітній організації охорони здоров’я 
(далі – ВООЗ). За даними ВООЗ, 30–40% людей 
віком 60–70 років відчувають стійкі функціональні 
порушення опорно-рухової сфери. Для людей 
віком 75–80 років цей показник становить майже 
70%, для старших за 80 років – 100% [1, с. 10], 
а приблизно 8% чоловіків та 0,5% жінок народ-
жуються з одним із видів дальтонізму. У 2001 р. 
Всесвітня організація охорони здоров’я випус-
тила нову Міжнародну кваліфікацію здоров’я 
(ICF), де визнається, що кожен із нас протягом 
життя набуває тимчасової інвалідності різних 
ступенів унаслідок хвороб, віку і навіть вагітно-

сті. Отже, інвалідність – це стан, який пережи-
вають у якийсь період більшість людей, а зовсім 
не доля меншості. У США, Канаді та Європі від 
обговорення рівнів «доступності» середовища 
перейшли до повсюдної імплементації інклюзив-
ного урбанізму, безбар’єрності, універсальності 
та Design to the Edges. Так, у США стандарти 
ADA Standards for Accessible Design ухвалені в 
1991 р. Під час розгляду стану імплементації 
інклюзії та доступності в Україні варто відзначити, 
що було ратифіковано низку міжнародних право-
вих актів щодо захисту прав осіб з інвалідністю 
(Конвенцію ООН про права інвалідів Україна 
ратифікувала ще у 2009 р.). Відповідні норми 
відбиті в низці нормативно-правових докумен-
тів та законів України. Зважаючи на це, значна 
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кількість технічних завдань на розроблення про-
єктних рішень поповнились пунктом щодо адап-
тації розроблення згідно із принципами доступ-
ного, універсального або інклюзивного дизайну. 
Тому надважливою є педагогічна проблема фор-
мування навичок у майбутніх дизайнерів щодо 
адаптації розробленого дизайнерського рішення 
відповідно до умов доступності й інклюзивності, 
адже універсальний, доступний та інклюзивний 
дизайн важливий не тільки для людей з інвалідні-
стю, але й для суспільства загалом. Водночас не 
варто забувати, що на деяких етапах життя кожна 
людина може стати причетною до категорії осіб із 
певними фізичними обмеженнями. Варто відзна-
чити, що в разі розроблення доступного дизайну 
покращується взаємодія з об’єктом дизайну і для 
людей без фізичних обмежень, а розроблений 
продукт демонструє високі ергономічні показ-
ники. Тема інклюзивності у проєктуванні дизайну 
середовища висвітлена в педагогічній літературі 
ширше, ніж застосування принципів доступності у 
графічному дизайні (на прикладі дизайну комуні-
кацій, реклами або інтерфейсів).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Доступність та інклюзія є проблемою, яка є акту-
альною протягом багатьох століть. Шляхи прак-
тичного вирішення в дизайн-діяльності пропону-
вали багато науковців. Ґрунтовного висвітлення 
набуло питання доступного тай інклюзивного 
дизайну у проєктуванні середовища як важ-
лива складова частина розвитку міст [2], вулич-
но-дорожнього простору [3], паркової зони [4] 
тощо. Універсальний дизайн як складник соці-
альної екології був розглянутий у дослідженні 
Л. Бармашиної [5]. Так, досліджено інклюзивний 
дизайн електронних і вебресурсів [6], було запро-
поновано систему адаптації дизайну сайту для 
людей із порушенням кольоросприйняття [7]. 
Було розглянуто психологію поведінки для про-
ектування UX-дизайну [8]. Отже, у практико-орі-
єнтованих дослідженнях широко було розглянуто 
доступний та інклюзивний підхід у формуванні 
предметно-просторового середовища, значно 
менше представлено дослідження застосування 
зазначеного підходу у графічному дизайні.

Під час проведення аналізу сучасних дослі-
джень, які були присвячені проблемі впровадження 
основ проєктування доступного й інклюзивного 
дизайну у процес професійної підготовки дизайне-
рів, варто відзначити значну зацікавленість закор-
донних науковців [9–15] зазначеним питанням.

За результатами аналізу літературних дже-
рел можна зробити висновок, що інклюзивний та 
доступний дизайн у проєктній діяльності тільки 
набуває поширення на території України, тоді як 
упровадження основ проєктування доступного й 
інклюзивного дизайну у професійну освіту майбут-
ніх дизайнерів спостерігається суто в закордонних 

публікаціях, широкого висвітлення в українських 
дослідженнях не спостерігається.

Мета статті полягає в дослідженні та теоре-
тичному обґрунтуванні напрямів упровадження 
проєктування доступного й інклюзивного дизайну 
у професійній підготовці майбутніх дизайнерів на 
прикладі вивчення освітнього компонента “UX/UI 
дизайн».

Виклад основного матеріалу. Для початку 
визначимось із категоріальним апаратом дослі-
дження та проаналізуємо різницю між доступним, 
інклюзивним, вільним і універсальним дизайном 
[16, с. 195–202].

«Універсальний дизайн» – концепт, який було 
запропоновано американським архітектором 
Р. Мейсом [17], який виділив сім принципів «уні-
версального дизайну», які описують, як створити 
хороші умови для людей різного віку і здібностей. 
Він уважав, що простий доступ до будівель і сво-
бода руху зроблять життя простіше для всіх – не 
тільки для людей з обмеженими можливостями. 
С. Голдсміт переформулював цитату H. Мейса у 
своїй книзі «Проєктування для інвалідів» [18]. Він 
увів в обіг концепт «вільного дизайну». Потім ці 
терміни стали відомі як «інклюзивний дизайн» і 
«доступний дизайн».

«Доступний дизайн» – це проста, пряма і 
швидка взаємодія між користувачем та інтерфей-
сом, створена для людей з обмеженими мож-
ливостями. Такий підхід – частина інклюзивної 
дизайн-стратегії.

«Інклюзивний дизайн» – дизайн, розроблений 
під потреби людини, інтерфейс, який легко під-
ходить різнорідній групі людей із різними харак-
теристиками й особливостями. У всіх людей від-
різняються вік, стать, мова, якою вони говорять, 
умови середовища, у якому вони живуть. Деякі 
обмежені в доступі до техніки, у кількості часу і 
грошей. Інклюзивність робить дизайн доступним 
і зручним для всіх і кожного.

У процесі розгляду доступного дизайну варто 
зазначити, що наявні стандарти стосуються 
фізичних девайсів і обладнання, програмного 
забезпечення й інтерфейсів. Ми зосередимось 
на останньому. Спираючись на гайдлайни Web 
Content Accessibility Guidlines 2.0 [19], розроблені 
Консорціумом Всесвітньої павутини, можна пере-
лічити такі принципи, яких треба дотримуватися 
у процесі розроблення дизайну для інтерфейсів 
[16, с. 199–200]:

–	 Perceivable – інтерфейси мають бути розро-
блені так, щоб люди могли їх сприймати. Вони не 
можуть бути невидимими, не читатись екранними 
дикторами, бути суто звуковими тощо;

–	 Operable – усі взаємодії мають бути доступ-
ними. Якщо на сайті якась дія прописана тільки 
для мишки, то люди, які користуються лише клаві-
атурою, не зможуть її виконати. Так не має бути;



2021 р., № 76, Т. 3.

153

–	 Understandable – інформація й елементи 
інтерфейсу мають бути зрозумілими та не пере-
вищувати можливостей людини. Це стосується і 
банального поділу тексту на блоки й заголовки, 
і абстрактних формулювань, які не всі можуть 
зрозуміти;

–	 Robust – сайт має підтримувати якомога 
більше адаптивних технологій (екранні диктори, 
різні налаштування браузера тощо) і водночас 
бути зручним (usability).

Перелічені принципи засновані на тестуванні 
серед людей із дальтонізмом та іншими пробле-
мами із зором. Якщо дотримуватися вищезазна-
ченого, можна бути впевненим, що текстова та 
графічна інформація буде доступна цій категорії 
людей. Дотримання таких гайдлайнів уже стало 
звичайною практикою для світових сервісів, якими 

користуються мільйони людей. Яскравим прикла-
дом реалізації доступного дизайну є інтерфейс 
Google Maps (рис. 1), який використовує контраст 
для індикації щільності трафіку.

Навіть у чорно-білому режимі зони з різною 
щільністю руху легко розрізняються одна з одною.

Перелічені принципи відповідності доступ-
ного дизайну доцільно винести як чек-лист для 
аудиту розробленого дизайну у процесі профе-
сійної підготовки дизайнерів. Застосунками для 
аудиту розробленого у процесі професійної під-
готовки дизайнерів інтерфейсу може бути спеці-
алізоване програмне забезпечення для перевірки 
контрасту розробленого дизайну. Наприклад такі 
програмні продукти, як Adobe Photoshop, Illustrator 
та InDesign, уже оснащені вбудованою функцією 
перевірки макетів на два найпоширеніші види 

Рис. 1. Інтерфейс додатку Google Maps

Рис. 2. Приклад коригування інтерфейсу за принципами доступного дизайну
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кольорової сліпоти: Color Blindness Protanopia та 
Deuteranopia type. Доцільно переконатись, що всі 
компоненти досить контрастують із тлом і самі 
собою. Оптимальним є мінімальний контраст  
4,5 : 1 для шрифтів у 14 px і менше, не варто вико-
ристовувати лише колір для передачі інформації, 
треба додати іконку (рис. 2). Згідно зі стандар-
том The Americans with Disabilities Act accessibility 
guidelines, для знаків із піктограмами та текстом 
рекомендований контраст повинен бути більше, 
ніж 70%. В Україні доступність регулює стандарт 
[20], яким також для тексту рекомендована різ-
ниця контрасту в 70%.

Зазначені принципи аудиту розроблених 
дизайн-рішень важливо впровадити окремою 
темою в такі освітні компоненти професійної 
підготовки майбутніх графічних дизайнерів, як 
«Візуальні комунікації», «Верстка поліграфічних 
видань», «Дизайн реклами», «Вебдизайн» та  
“UX/UI- дизайн».

Висновки і пропозиції. Сучасне суспільство – 
єдиний великий візуально орієнтований простір. 
Доступність для «особливої» аудиторії у графіч-
ному дизайні – це доступність для тих, хто погано 
бачить або не розрізняє кольори і відтінки. Тому 
постає закономірна необхідність у розробленні 
методологічно обґрунтованих підходів щодо орга-
нізації процесу професійної підготовки майбутніх 
графічних дизайнерів до готовності розробляти 
універсальний, доступний та інклюзивний дизайн 
продуктів. Тому доцільним є впровадження 
вивчення принципів гайдлайнів доступності, що 
були розроблені Консорціумом Всесвітньої паву-
тини. До перспектив подальших досліджень відно-
симо добір доцільного програмного забезпечення 
та спеціалізованих ресурсів для аудиту та моні-
торингу відповідності стандартам доступності, а 
також розроблення системи вивчення проєкту-
вання доступного дизайну у змісті освітніх компо-
нентів у процесі професійної підготовки майбутніх 
дизайнерів.
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The article is devoted to one of the current problems, namely the modern inclusive design and the relevance 
of the introduction of its design in the training of future designers. Given that modern society is mostly visually 
oriented, and, according to the WHO, most of society is occupied by people with visual impairments, poor 
vision or indistinguishability of colors and shades, there is a need to develop a design adapted to such users. 
Thus, there is a natural need to develop methodologically sound approaches to the organization of the process 
of professional training of future graphic designers to the readiness to develop a universal, affordable and 
inclusive product design. An analysis of the experience of designing inclusive design in the scientific literature 
was performed. The categorical apparatus of the research is defined, the concept of “free design” is described 
and the terms “universal”, “inclusive” and “affordable” are defined, the principles of affordable design based 
on international guidelines are considered (ADA Standards for Accessible Design, Web Content Accessibility 
Guidlines 2.0, The Americans with Disabilities Act accessibility guidelines, etc.) and the Ukrainian state 
standard. Based on the theoretical analysis of domestic sources, it was stated that the issue of implementing 
the design of universal and affordable design in the training of future designers was insufficiently developed. 
It was proposed to apply practical experience in designing universal and affordable design in the training of 
future designers in higher education in the study of such educational components as “Visual Communications”, 
“Layout of Printing Publications”, “Advertising Design”, “Web Design” and “UX/UI-design”. Prospects for further 
research in the field of selecting appropriate software and specialized resources for auditing and monitoring 
compliance with accessibility standards, as well as developing a system for studying the design of affordable 
design in the content of educational components in the training of future designers.
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