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ІНКЛЮЗИВНИЙ ТУРИЗМ ЯК НОВА ФОРМА РЕАБІЛІТАЦІЇ  
ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

 
Інвалідність є соціальним явищем, уникнути якого не може жодне 

суспільство. У всьому світі майже кожна десята людина зазнає тих чи 
інших обмежень, з них майже 470 млн. людей працездатного віку. Ці дані 
засвідчують масштабність та глобальний характер проблеми для людей з 
особливими потребами. Стандартні правила забезпечення рівних 
можливостей для інвалідів проголошують, що кожна людина та її потреби 
важливі для суспільства [2, с. 40]. 

В Україні станом на початок 2016 року налічується близько 2,6 млн. 
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осіб із інвалідністю, майже 80% із них – працездатного віку, що відповідає 
кількості понад 2 млн. осіб. 

Як стверджують науковці, такі як  Дементьєва М. та Є. Холостова, 
проблема інвалідності набуває актуальності через те, що у сучасному 
розвиненому світі українці з інвалідністю не можуть існувати без 
допомоги інших, вони ізольовані від суспільства, зазнають дискримінації, 
не мають інформації про свої права та пільги. Вони обмежені в доступі до 
об`єктів соціальної інфраструктури, а також через тотальні «архітектурні» 
перешкоди, більшість з них не може відвідувати громадські місця, 
установи культури, крамниці, аптеки, користуватись транспортом, 
працювати, вести активне та повноцінне життя [3, с. 340]. 

Досліджували питання туризму для осіб із особливими потребами 
такі науковці як О. Волошинський, І. Горбацьо, М. Дементьєва, 
Л. Люзинська, А. Мацелюха, Д. Петров, І. Сандовенко, М. Сварник, 
Б. Сташківа, Є. Холостова. 

Сам термін «туризм, доступний для всіх» сьогодні є терміном, що 
закріплений у міжнародних нормативно-правових актах. У 1991 році 
Генеральна асамблея ЮНВТО прийняла резолюцію під назвою 
«Створення можливостей для туризму людям з обмеженими 
можливостями в дев’яності роки», текст якої був у подальшому 
поновлений у 2005 році в Дакарі (Сенегал) і був названий «Туризм, 
доступний для всіх» (Резолюція A/RES/492(XVI)/10). 

В нашій країні, головною перепоною до розвитку інклюзивного 
туризму, як нової форми реабілітації для осіб з особливими потребами є 
брак інформації, одиниці досліджень даного питання. Соціальна реклама 
та просвітницька громадська діяльність у цьому напрямку також не 
ведеться в потрібному обсязі. Хоча, якщо поміркувати, то це є надзвичайно 
перспективний напрямок, як самої туристичної галузі, та й, що найбільш 
суттєво, реабілітації людей з особливими потребами. Він включає в себе як 
пізнавальний, комунікативний процес, так і повноцінну соціалізацію. 

Сьогодні ареал туризму для людей з особливими потребами включає 
багато різноманітних куточків земної кулі, у тому числі такі екзотичні, як 
тундри, савани та пустелі. Довідник з туризму для осіб з особливими 
потребами, який було випущено у Німеччині у 1993 році, налічує близько 
1500 установ по всьому світі, які надають послуги для інвалідів в сфері 
туризму [1, с. 36–37]. В Україні цей прогресивний метод робить свої перші 
кроки. 

На даний момент, найбільш сприятлива до розвитку туризму для осіб 
з особливими потребами Львівська область, яка має ряд санаторіїв, 
закладів реабілітації, найбільшу кількість спеціально обладнаних номерів у 
готелях, професійно навчених гідів та екскурсоводів, доступні туристичні 
об’єкти для інвалідів. 
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Також досягненням нашої країни є впровадження в 1993 році 
унікальної структури – «Інваспорт», яка сприяє фізкультурно-
реабілітаційній та спортивній роботі серед осіб з особливими потребами.  

Варто відзначити те, що фізкультурний рух осіб з особливими 
потребами в Україні з кожним роком набирає все більшого розмаху.  

Надзвичайно дієвим є українське товариство – «Зелений Хрест». 
Дане товариство пропонує активний відпочинок та туризм в психо-
фізичній реабілітації дітей з особливими потребами та інтеграції їх в 
суспільство. Діяльність даного товариства досить продуктивна, свідченням 
цього є ось такі проекти: «Через кордони без бар’єрів», «Європа для 
сільської молоді», «Світ навколо тебе», «Інтеграція і співпраця в сфері 
культури, туризму та спорту за участю осіб з особливими потребами», 
«Туризм для осіб з особливими потребами» та інші. 

Визначною подією у науковому світі стало те, що наш Уманський 
державний педагогічний університет імені Павла Тичини, також не є 
байдужим з питання інклюзивного туризму, як нової форми реабілітації 
для осіб з особливими потребами. На базі університету відбувся  
І Міжнародний науково-практичний симпозіум з актуальних проблем 
впровадження інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму в Україні. 
Відзнакою  університету є Центр соціальної та освітньої інтеграції «Без 
бар’єрів» при факультеті соціальної та психологічної освіти, який очолює 
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки 
та соціальної роботи Майя Перфільєва. Також заслуговує не меншої уваги 
і те, що при факультеті дошкільної та спеціальної освіти діє науково-
дослідна лабораторія інклюзивної педагогіки.  

За результатами роботи І Міжнародного науково-практичного 
симпозіуму до відповідних відомств буде подана резолюція з 
пропозиціями по застосуванню інклюзивного реабілітаційно-соціального 
туризму в усіх сферах життя осіб з інвалідністю. 

Підбивши підсумки, стає зрозуміло, що наша країна рухається в 
правильному напрямку, свідченням того є її дії. Задля того аби прискорити 
цей процес, потрібно просто виконувати низку завдань. 

Найважливішими завданнями держави у цьому питанні повинні 
стати наступні: соціальна адаптація та соціалізація осіб з особливими 
потребами y суспільство, підвищення їх реабілітаційного потенціалу та 
якості життя, y т.ч. i за допомогою туризму; розширення на законодавчому 
рівні (зокрема, у Законі України «Про туризм»), пріоритетних напрямів 
державної політики у галузі спеціалізованих туристичних ринків для осіб з 
особливими потребами, заохочення національних та іноземних інвестицій 
у розвиток цієї індустрії туризму, залучення благодійних та інших 
організації, спонсорів, створення нових робочих місць 
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ОЛЕКСА НОВАКІВСЬКИЙ – УКРАЇНСЬКИЙ МИТЕЦЬ-ВІЗІОНЕР 
 

Українська земля породила безліч талантів. Особливо багато 
обдарованих митців творило на початку ХХ століття, в період відродження 
української державності та стрімкого розвитку української культури. 
Однак, на превеликий жаль, доля, яка спіткала тих митців та відношення 
тоталітарної влади до їх творчості не сприяли популяризації і визнанню їх 
здобутків. Імена більшості митців, які свого часу стали українськими 
першопроходцями на ґрунті модернізму і котрі отримували схвальні 
відгуки від закордонної публіки, зараз є практично невідомими для 
пересічних українців.  

До цієї когорти недооцінених у власній Батьківщині талантів 
відноситься і Олекса Варлампійович Новаківський, що прийшов на світ 
1872 року в селі Ободівка на теренах Східного Поділля. Художню освіту 
він спершу здобував в одній з приватних одеських шкіл, згодом навчався у 
Краківській художній академії, котру закінчив із золотою медаллю і де, 
власне, і сформувався як митець [1, с. 7]. 

Вивчає та популяризує творчу спадщину митця Любов Волошин, яка 
працює у львівському Художньо-меморіальному музеї Олекси Новаківського. 
На жаль, мало хто з науковців працює над вивченням творчості митця-
візіонера. Мета роботи – дослідити творчих шлях, оригінальну художню 
манеру та педагогічний талант Олекси Новаківського. 

Олекса Новаківський – це художник, творчість якого є унікальним 
явищем для української культури, митець, роботи якого є зразками 
високого мистецтва, майстер, котрий отримав визнання і викликав 
захоплення у своїх сучасників. Незважаючи на те, що свій земний шлях 


