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ПЕРЕДМОВА
Навчальна програма курсу передбачає вивчення студентами основ
туристичної діяльності в сільській місцевості для людей з особливими
потребами. Навчальна програма, перш за все, звертає увагу на те, що за
останні десятиліття змінилися пріоритети і концепції відпочинку.
Більшість

громадян

пізнавальним

цивілізованих

екскурсіям,

подорожам,

країн

віддають

перевагу

приємним навантаженням,

відпочинку на лоні природи, ближче до сільської місцевості, лісів,
річок, озер і гір.
Туристичний
своєрідним

відпочинок

дизайнером

стає

суспільства.

суспільною
Сільський

необхідністю,
зелений

туризм

охоплює широкий спектр відпочинку у сільській місцевості (сільський
туризм), а також відпочинок, орієнтований на перебування в агрооселях
(агротуризм).

Словом

«зелений»

підкреслюється

екологічна

спрямованість цього виду туризму, а саме відпочинок у зеленій
місцевості.
Сільський зелений туризм останнім часом набуває поширення і
продовжує активно розвиватися в багатьох європейських країнах. Не є
винятком і Україна. Цей вид туризму дає можливість міським жителям
відпочити в сільській місцевості на природі, позбутися стресів,
відвідати місцеві пам’ятки, ознайомитись з побутом сучасних сільських
мешканців та народними традиціями. Цей вид туризму, сприяючи
розвитку малого бізнесу в аграрних регіонах, дає можливість міським
мешканцям активно відпочивати в приватних сільських господарствах,
а сільським господарям поліпшити своє фінансове становище.
У наш час сільський, зелений туризм стає все більш доступним для
літніх людей, для осіб з інвалідністю. Туризм для неповносправних
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реалізувати непросто. Це зумовлено труднощами, які самостійно не
можуть подолати ні туристичні фірми, ні готелі, ні екскурсоводи. Треба
пропагувати ідею доступності та підходити до її реалізації комплексно.
Тільки у такому разі туристи з особливими потребами матимуть змогу
подорожувати.
Власники агроосель повинні вміти працювати з різними категоріями
туристів. Розвивати соціальний туризм – означає допомогти людям з
особливими потребами вийти з тяжкого душевного стану, побороти
біду, повернутися до активного життя, зрозуміти, що в цій боротьбі вони
не самі. Треба реалізовувати соціальну адаптацію та реабілітацію людей з
обмеженими особливими потребами, проводячи екскурсії культурними
та історичними місцями, розробляючи та пристосовуючи для таких осіб
окремі маршрути.
Розвиток туризму для людей з особливими потребами, розробка
туристичних програм з урахуванням доступності для неповносправних
осіб – усе це створює рівні можливості для реалізації права на відпочинок
кожної людини.
Головною метою роботи студентів під час вивчення курсу
―«Сільський

туризм

для

людей

з

особливими

потребами»

є

систематизація теоретичних знань та опанування практичних навичок
щодо організації і впровадження основних напрямків робіт з організації
туристичного обслуговування неповносправних осіб на селі, глибоке
вивчення

і

всебічне

пізнання

студентами

сутності

організації

відпочинку неповносправних громадян, котрі мають суттєві обмеження
здоров’я (порушення рухових, сенсорних, мовленнєвих, розумових чи
психічних функцій).
Курс складається із 4 змістових модулів, по 3–5 тем у кожному.
Кожна тема складається з практичних і семінарських занять,
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представлених у вигляді вправ, завдань, ділових ігор. Вказані завдання
до кожного заняття, питання для самоконтролю, з метою оцінки рівня
засвоєння матеріалу студентами.
Більшість тем вимагають попередньої самостійної підготовки,
читання та осмислення обов’язкових та додаткових навчальних текстів,
список яких подано в кінці кожного заняття.
Предметом курсу є вивчення специфіки надання туристичних
послуг в сільській місцевості людям, які мають багато особливостей та
особливих потреб. Важливим завданням курсу є досягнути розуміння і
виробити сучасне, демократичне ставлення до осіб з інвалідністю,
сприяти задоволенню їх потреб, в тому числі і організацію відпочинку,
дозвілля. Інформація з цих питань сьогодні доволі фрагментарна,
подана в різноманітних джерелах: документи уряду; матеріали науковопрактичних

конференцій,

семінарів,

круглих

столів;

буклети

громадських організацій та публікації в засобах масової інформації.
Практичні заняття проводяться із застосуванням інтерактивних
методів, які вважаються одним із найактивніших методів навчальної
діяльності. В межах курсу є значний практичний компонент, де
студенти навчаються, виконуючи конкретні практичні завдання, які їм
можуть знадобитися в майбутній професійній діяльності. Крім того,
методичні рекомендації можуть бути використані для самостійної
роботи студентів, підготовки до поточного та семестрового контролю,
підготовки матеріалів для написання науково-дослідних робіт з
дисципліни.
Вивчення дисципліни складається з лекційних занять, на яких
розглядаються

теоретичні

базові

та проблемні

питання

курсу,

семінарських та практичних заняттях та самостійної роботи студентів.
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Аудиторна робота включає вивчення питань під час лекцій,
проведення

практичних,

семінарських

занять,

індивідуальних

консультацій з викладачем, виконання індивідуального науководослідного завдання, складання підсумкової атестації з курсу. Після
цього студенти повинні ознайомитись з основними розділами кожної
теми відповідно до програми курсу за літературними джерелами та
науково-методичною літературою.
Самостійна робота з дисципліни включає такі форми:
 опрацювання лекційного матеріалу;
 підготовка до практичних та семінарських занять;
 підготовка до поточного контролю.
Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.
Для проведення поточного контролю знань використовуються такі
форми контролю:
 письмове опитування;
 усне опитування;
 модульний контроль;
 підсумкова атестація .
Вивчення

дисципліни

“Сільський

туризм

для

людей

з

особливими потребами‖ вимагає від майбутніх спеціалістів глибоких
знань про особливості та напрямки його проведення, найбільші
перешкоди на шляху розвитку туризму в сільській місцевості.
Дисципліна розрахована на здобуття навичок самостійного
опрацювання матеріалу, аналізу та порівняння певних процесів в
сільському туризмі.
„Сільський туризм для людей з особливими потребами‖ є одним
із сучасних напрямків туризму. Навчальний курс цієї дисципліни має на
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меті допомогти набути основ фундаментальних знань в галузі туризму
для неповносправних.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
Знати:
 законодавчі основи соціальної захищеності неповносправних в
Україні та напрямки державної політики в цій галузі;
 ставлення

суспільства

до

питань

неповносправності

в

історичному контексті та в культурному середовищі;
 основні поняття, визначення та концепції розвитку сільського
зеленого туризму на Україні і за кордоном;
 найбільші перешкоди на шляху розвитку туризму в сільській
місцевості;
 види туризму, переваги та недоліки сільського зеленого
туризму,
 основні фази обслуговування;
 види небезпек в сільському туризмі для неповносправних;
 види діяльності, від яких сільське населення України отримує
реальні доходи у сфері сільського туризму;
 основи правильного спілкування, мови і термінології ведення
туристичного супроводу для неповносправних.
Вміти:
 оцінити впливи юридичних, економічних, політичних, технологічних і професійних обставин на осіб з інвалідністю, їх сім’ї та
вибрати правильний підхід у кожному конкретному випадку;
 уміти моделювати типи традиційного стилю життя у сільській
місцевості;
 виробити навички роботи з групою, в яку включені особи з
неповносправністю;
10

 визначати фізичні, звичаєві, психологічні та інституційні
бар’єри і перешкоди щодо повного залучення неповносправних
у всі сфери суспільства та виробляти в собі здатність їх
подолання.
 розвинути

та

вдосконалювати

навички

спілкування,

асистування, допомоги неповносправним особам, враховуючи
багатоманітність умов і ситуацій;
 зробити опис функціонування агрооселі для кожної нозології
захворювання;
 розробляти еко-тур (подорож) в рамках природоохоронної та
сільської територій для різних вікових груп неповносправних
громадян;
 проводити стратегічне, тактичне та бізнес-планування у
сільському зеленому туризмі
 уникати

нещасних

випадків

в

сільському

туризмі

із

неповносправними громадянами;
 дотримуватись

правил

поведінки

і

розуміти

життя

з

неповносправністю з точки зору особи, родини та соціального
оточення.
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I. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Семінар Самос ВсьоНазва теми

Лекції ські та тійна

го,

прак- робота год.
тичні
заняття
Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти розвитку сільського
зеленого туризму для людей з інвалідністю
Тема 1.1. Основні особливості

2

8

10

сільського, зеленого туризму і його
значення для відпочинку людей з
інвалідністю
Тема 1.2. Введення в сільський, зелений

2

2

2

4

туризм. Загальна характеристика його
основних видів
Тема 1.3. Форми організації сільського

2

туризму
Змістовий модуль 2. Правове регулювання сільського туризму
Тема 2.1. Потреби інвалідів в контексті

2

2

прав людини
Тема 2.2. Міжнародне регулювання

2

2

проблем інвалідів
Тема 2.3. Державна політика щодо

8

8

інвалідів
Змістовий модуль 3. Види неповносправності, їх характеристика
Тема 3.1. Загальні відомості. Історична
12

2

6

8

довідка
Тема 3.2. Види неповносправності,

2

2

основні поняття
Тема 3.3. Основні підходи до

2

2

інвалідності
Тема 3.4. Основні групи осіб з

2

2

2

2

інвалідністю
Тема 3.5. Характеристика змісту
корекційно-реабілітаційної допомоги
особам з інвалідністю
Змістовий модуль 4. Особливості організації рекреаційнотуристичних послуг
Тема 4.1. Ідентифікація актуальних

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

потреб неповносправних
Тема 4.2. Оцінювання потреб
неповносправної особи
Тема 4.3. Зустріч з особою, яка зазнала
травми. Особиста історія про
неповносправність.
Тема 4.4. Техніка їзди, подолання
бар’єрів та асистування особі в
інвалідному візку
Тема 4.5. Планування переобладнання
приміщень до потреб особи на
інвалідному візку
Всього

10

13

22

22

54

IІ. ПЛАН ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ

Змістовий модуль 1
Теоретичні аспекти розвитку сільського зеленого туризму
для людей з інвалідністю
Тема 1.1. Основні особливості сільського, зеленого туризму і його
значення для відпочинку людей з інвалідністю
Тема 1.3. Форми організації сільського туризму

Змістовий модуль 2
Правове регулювання сільського туризму
Тема 2.1. Потреби інвалідів в контексті прав людини

Змістовий модуль 3
Види неповносправності, їх характеристика
Тема 3.1. Загальні відомості. Історична довідка
Тема 3.3. Основні підходи до інвалідності
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IІІ. ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль 1
Теоретичні аспекти розвитку сільського зеленого туризму
для людей з інвалідністю
Тема 1.2. Введення в сільський, зелений туризм. Загальна
характеристика основних форм і видів
1. Специфіка сільського туризму.
2. Риси сільського туризму.
3. Переваги сільського туризму.
4. Підміський і заміський сільські туризми, їх відмінності.
5. Релігійний сільський туризм.
6. Форми сільського туризму.
7. Сільський туристичний продукт, його характеристика.
Запитання для самоперевірки:
1. Чому розвивається сільський туризм.
2. Назвіть причини розподілу сільського туризму на види.
3. Перелічіть види відпочинку у підміському сільському туризмі.
4. Вкажіть різноманітність відпочинку заміського сільського
туризму.
5. Перелічіть форми сільського туризму за Н. Кравченко.
6. Опишіть основні форми організації сільського туризму.
7. Назвіть складники сільського туристичного продукту.
Література:
1. Волошинський О. Сільський відпочинок для неповносправних :
посібник для власників агроосель та людей з інвалідністю, котрі
15

бажають розпочати власну справу / О. Волошинський, І. Каспрук,
Л. Малинович, М. Сварник. – Львів : Ліга-Прес. – 2011. – 232 с.
2. Маєвський Я. Агротуризм: Порадник для сільского господаря
/ Я. Маєвський. – Львів, 2005. – 80 с.
3. Посібник з активного відпочинку та туризму для неповносправних /
уклад.: М. Сварник, Я. Грибальський, Ю. Войтюк, Є. Свєт, Т. Ревіна, А.
Любімов, О. Стадник, Г. Холлі, Л. Скреткевич, О. Волошинський,
О.Стрєльников, І. Дубровський, О. Федорович. – Львів : Каменяр, 2005
– 152 с.
4. Практика активного туризму та відпочинку для неповносправних :
матер. міжнар. конф. „Практика активного відпочинку та туризму для
неповносправних‖, (Львів, 8–11 квітня 2005 р.). – Львів : Каменяр, 2005
– 156 с.
5. Теорія і практика організації активного відпочинку та туризму для
неповносправних осіб : навч. посібн. / О. Волошинський, Ш. Горбацьо,
А. Мацелюх, М. Сварник. – Львів : Простір-М, 2009. – 128 с.

Тема 1.3. Форми організації сільського туризму
1. Складіть таблицю форм сільського туризму за Н.А.Кравченко.
2. Доберіть приклади для характеристики форм організації сільського
туризму.
3. На прикладі одного регіону опишіть туристичну атракцію
місцевості, як однієї складової туристичного продукту.
4. Підтвердіть конкретними фактами доступність чи малодоступність
конкретної місцевості для організації зеленого туризму.
5. З допомогою рекламно-інформаційних технологій сформуйте імідж
конкретної місцевості.
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6. Замалюйте з допомогою умовних позначок інфраструктуру
місцевості.
7. Назвіть природні, історико-культурні та соціально-економічні
передумови розвитку сільського зеленого туризму в західному
регіоні України.
Література:
1. Волошинський О. Сільський відпочинок для неповносправних :
посібник для власників агроосель та людей з інвалідністю, котрі
бажають розпочати власну справу / О. Волошинський, І. Каспрук,
Л. Малинович, М. Сварник. – Львів : Ліга-Прес. – 2011. – 232 с.
2. Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм : навчальний посібник/ О.Ю.
Дмитрук. – К., 2004. – 192 с.
3. Дідух Я.П. Екологічна стежка / Я.П. Дідух, В.М. Ярмоленко, О.Т.
Крижанівська та ін. – К., 2000.
4. Практика активного туризму та відпочинку для неповносправних :
матер. міжнар. конф. „Практика активного відпочинку та туризму для
неповносправних‖, (Львів, 8–11 квітня 2005 р.). – Львів : Каменяр, 2005
– 156 с.
5. Рутинський М.Й. Сільский туризм : навчальний посібник / М.Й.
Русинський, Ю.В. Зінько. – К., 2006. – 272 с.
6. Маєвський Я. Агротуризм: Порадник для сільского господаря
/ Я. Маєвський. – Львів, 2005. – 80 с.
7. Храбовченко В.В. Экологический туризм : учебно-методическое
пособие / В.В. Храбовченко. – М. : 2003. – 208 с.
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Змістовий модуль 2
Правове регулювання сільського туризму
Тема 2.2. Міжнародне регулювання проблем інвалідів
1. Назвіть основні принципи формування політики держав щодо
інвалідів.
2. Назвіть базові міжнародні документи, що регулюють права
інвалідів.
3. Наведіть статистичні дані стосовно чисельності осіб з інвалідністю
(у світі, в Україні).
4. Дайте характеристику структурі світового масштабу, яка опікується
проблемами інвалідів.
Запитання для самоперевірки:
1. Скільки відсотків осіб з інвалідністю проживає у світі?
2. В якому році була прийнята Конвенція про права інвалідів?
3. Назвіть другу назву Міжнародного пакту про економічні, соціальні
і культурні, громадянські і політичні права людини.
4. Якою організацією була прийнята декларація про права людини в
1975 році?
5. В якому році були ухвалені Генеральною Асамблеєю ООН
«Стандартні правила»?.
6. Де і коли було проголошено Хартію фундаментальних прав
Європейського Союзу?
7. Про яку групу осіб із порушенням розвитку йдеться в Декларації
про права, прийняту в 1971 році Генеральною Асамблеєю ООН?
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Література:
1. Олішевська О. Дитина під парасолькою прав / О. Олішевська.. – К. :
ВФ „Крок за кроком‖, 2002. – 127 с.
2. Конвенція про права інвалідів. – К., 2009. – 40 с.
3. Конвенція про права дитини. – К.: АТ Вид-во „Столиця‖, 1997. – 32 с.
4. Конвенція про права інвалідів ООН [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : zakon.ada.gov.ua/cgi-bin laws/main.iNreg=995g71.
5. Стандартні правила щодо урівняння можливостей інвалідів.
Організація Об’єднаних Націй. – Львів : Товариство ―Надія‖, 1998. –
48 с.

Змістовий модуль 3
Види неповносправності, їх характеристика
Тема 3.2. Види неповносправності , основні поняття
1.Групи інвалідності і їх характеристика.
1.1. Поділ за віковими параметрами.
1.2. Класифікація за нозологією.
1.3. Відмінність за походженням інвалідності.
2. Загальноприйнята термінологія осіб з порушеннями в розвитку.
3. Історичний аспект зміни ліквідації стереотипів і упереджень до
осіб з інвалідністю.
Запитання для самоперевірки:
1. Дайте визначення неповносправності згідно Світової організації
здоров’я.
2. Наведіть синоніми слова неповносправний.
3. Що визначає первинний дефект, наведіть приклади.
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4. Вкажіть вікові параметри осіб з інвалідністю.
5. Перелічіть осіб із порушеннями розвитку (за видами
захворювань).
6. Наведіть причини виникнення інвалідизації, згрупуйте їх на
вроджені та набуті.
7. Посилаючись на першоджерела, вкажіть ступені порушення
діяльності аналізаторів.
Література:
1. Ваньє Ж. Бути людиною / Ж. Ваньє. – Львів : Свічадо, 2000. -155 с.
2. Синьов В. М. Основи дефектології : навчальний посібник / В. М.
Синьов, Г. М. Кобернік. – К. : Вища школа, 1994. – 126 с.
3. Cпеціальна педагогіка : Понятійно-термінологічний словник / за ред.
акад. В. І. Бондаря. – Луганськ : Альма-матер, 2003. – 436 с.
4. Специальная психология : учебное пособие / сост. В.И. Лубовский,
В.Г. Петрова, Т.В. Розанова и др. : под. ред. В.И. Лубовского. – 6-е изд. –
М. : Академия, 2009. – 560 с.
5. Пантюк Т. І. Основи корекційної педагогіки : навчально-методичний
посібник / Т. І. Пантюк, О. В. Невмержицька, М. П. Пантюк. Дрогобич :
ДДПУ, 2009. - 324 с.
6. Понятійно-термінологічний словник / Під ред. Бондаря В.І. – Луганськ, 2004. – 400с.
Тема 3.4. Основні групи осіб з інвалідністю
1.Сучасна класифікація осіб з інвалідністю.
1.1. Різновиди порушення слухової і зорової функції в
залежності від ступеня ураження.
1.2. Різновиди мовленнєвих порушень, їх характеристика.
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1.3. Олігофренія, ступені розумової відсталості. Деменція.
1.4. Комбіновані порушення розвитку особи.
1.5. Порушення опорно-рухового апарату.
2. Система корекційно-реабілітаційного впливу.
3. Засоби протезування, альтернативні способи спілкування
нечуючих і незрячих.
Запитання для самоперевірки:
1. Перелічіть основні групи осіб із інвалідністю, наведіть приклади
ступеню ураження аналізатора чи системи.
2. Охарактеризуйте осіб з порушенням слуху і зору, вкажіть
компенсаторські функції організму.
3. Перелічіть мовленнєві порушення, дайте їм характеристику
посилаючись на першоджерело.
4. Назвіть основні порушення опорно-рухового апарату, засоби
реабілітації.
5. Підберіть приклади з історії хвороби осіб з інтелектуальними
порушеннями.
6. Назвіть громадські організації, які допомагають особам з
інвалідністю.
7. Складіть мережу закладів освіти, медичного профілю, праці та
соціального захисту, які надають допомогу особам з
інвалідіністю.
8. Ознайомтеся із специфічною формою комунікації нечуючих та
незрячих (мовою Жестів і дактильною азбукою і шрифтом
Брайля).
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Література:
1. Богданова Т.Б. Сурдопсихологія / Т.Б. Богданов. – М. : Академія,
2002. – 220 с.
2. Волкова Л.С. Логопедия / Л.С. Волкова. – М. : Просвещение, 2002. –
525 с.
3. Понятійно-термінологічний словник / Під ред. Бондаря В.І. – Луганськ, 2004. – 400 с.
4. Синьов В.М., Кобернік Г.М.Основи дефектології / В.М. Синьов, Г.М.
Копернік. – К. :Вища школа, 2004. – 118 с.
5. Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки : збірник наук.
праць. – Вип.1, 2003. – 64 с.
6. Синьова З.П. Рельєфно-крапкове письмо сліпих. Шрифт Л.Брайля /
З.П. Синьова, 2003. – С. 2-14.
7. Чуємо серцем. Нариси з історії Львівської обласної організації УТОГ.
– Львів : Сполом, 2003. – 111 с.
Тема 3.5. Характеристика змісту корекційно-реабілітаційної
допомоги особам з інвалідністю
1. Наведіть приклади вроджених і набутих порушень розвитку (на
прикладі історій хвороби).
2. Опишіть сучасні досягнення в галузі протезування осіб із
порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату,
оперативного втручання ( на прикладі медичних центрів).
3. Користуючись Інтернет-ресурсами ознайомтеся з досвідом
діяльності новітніх корекційно-реабілітаційних закладів
м. Львова (навчально-реабілітаційних центрів «Джерело»,
«Левеня», «Мрія».)
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4. Вивчіть діяльністю громадських організацій УТОГ (товариства
глухих), УТОС (товариства сліпих), Надія (громадської
організації для осіб з дитячим церебральним паралічем.)
5. Ознайомтеся з новітніми реабілітаційними програмами –
іпотерапією (їзда на конях), гідротерапією (плавання у воді),
праце-терапією (практичні навики ведення домашнього
господарства), дельфіно-терапією, світлотерапією, кольоротерапію, музикотерапією, арттерапією (малювання),
бібліотерапією (література) з допомогою екскурсій в заклади
нового типу.
Література:
1. Ваньє Ж. Бути людиною / Ж. Ваньє . – Львів : Свічадо, 2000. – 155 с.
2. Волошинський О. Сільський відпочинок для неповносправних :
посібник для власників агроосель та людей з інвалідністю, котрі
бажають розпочати власну справу / О. Волошинський, І. Каспрук,
Л. Малинович, М. Сварник. – Львів : Ліга-Прес. – 2011. – 232 с.
3. Окамото Г. Основи фізичної реабілітації / Г. Окамото. – Львів :
Галицька видавнича спілка, 2002. – 293 с.
4. Посібник з активного відпочинку та туризму для неповносправних /
уклад.: М. Сварник, Я. Грибальський, Ю. Войтюк, Є. Свєт, Т. Ревіна, А.
Любімов, О. Стадник, Г. Холлі, Л. Скреткевич, О. Волошинський,
О.Стрєльников, І. Дубровський, О. Федорович. – Львів : Каменяр, 2005
– 152 с.
5. Практика активного туризму та відпочинку для неповносправних :
матер. міжнар. конф. «Практика активного відпочинку та туризму для
неповносправних», (Львів, 8–11 квітня 2005 р.). – Львів : Каменяр, 2005
– 156 с.
23

Змістовий модуль 4
Особливості організації рекреаційно-туристичних послуг
Тема 4.1. Ідентифікація актуальних потреб неповносправних
1. Робота індивідуальна. Студенти подають проблеми їхніх клієнтів,
родичів, знайомих, сусідів із неповносправністю. Групують їх за
нозологією, ступенем вираженості, часом виникнення, комбінованістю
чи ізольованістю, наявністю первинного дефекту та вторинних
відхилень розвитку (за Л.С. Виготським)
2. Робота в групах. Вироблення підходів до вирішення потреб
неповносправних осіб під час подорожей та екскурсій. Ідентифікація
вкладу екскурсійного працівника

допомогу неповносправним, їх

організаціям, виявлення перспективних напрямків діяльності.
Література:
1. Волошинський О. Сільський відпочинок для неповносправних :
посібник для власників агроосель та людей з інвалідністю, котрі
бажають розпочати власну справу / О. Волошинський, І. Каспрук,
Л. Малинович, М. Сварник. – Львів : Ліга-Прес. – 2011. – 232 с.
2. Окамото Г. Основи фізичної реабілітації / Г. Окамото. – Львів :
Галицька видавнича спілка, 2002. – 293 с.
3. Посібник з активного відпочинку та туризму для неповносправних /
уклад.: М. Сварник, Я. Грибальський, Ю. Войтюк, Є. Свєт, Т. Ревіна, А.
Любімов, О. Стадник, Г. Холлі, Л. Скреткевич, О. Волошинський,
О.Стрєльников, І. Дубровський, О. Федорович. – Львів : Каменяр, 2005
– 152 с.
4.Практика активного туризму та відпочинку для неповносправних :
матер. міжнар. конф. «Практика активного відпочинку та туризму для
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неповносправних», (Львів, 8–11 квітня 2005 р.). – Львів : Каменяр, 2005
– 156 с.
Тема 4.2. Оцінювання потреб неповносправної особи
1.Рольова гра: „Неповносправна особа‖ в групі. Розподіливши ролі,
серед яких є „глуха‖ особа (затички до вух), „слабозора‖ (заліплені
окуляри), „зі спастикою руки‖ (тримає під пахвою тенісний м’ячик); „з
втратою дотикової чутливості‖ (в рукавицях) студенти виконують у
групах спільне завдання (наприклад, будують з кубиків замок), пізніше
„неповносправні‖ діляться своїми враженнями. Спільно знаходять шляхи,
як можна допомогти всім почуватися прийнятими.
2. Корекційна гра на розвиток орієнтації в навколишньому і на
відчуття довіри до партнера. Студенти розбиваються на пари ( один –
здоровий, інший з порушеннями зору чи опорно-рухового апарату).
Завдання гри полягає у швидкому хаотичному переміщенні в «натовпі».
Завдання «супроводжуючого» уберегти інваліда від травми.
Навчальні

засоби:

Засоби

для

симуляції

неповносправності:–

окуляри/маска, затички до вух, м’ячик, рукавиці. Роздаткові матеріали:
письмові інструкції для „неповносправних‖ і „здорових‖; форма „Що
може допомогти‖.
Література:
1. Ваньє Ж. Бути людиною / Ж. Ваньє. – Львів : Свічадо, 2000 – 155 с.
2. Волошинський О. Сільський відпочинок для неповносправних :
посібник для власників агроосель та людей з інвалідністю, котрі
бажають розпочати власну справу / О. Волошинський, І. Каспрук,
Л. Малинович, М. Сварник. – Львів : Ліга-Прес. – 2011. – 232 с.
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3. Посібник з активного відпочинку та туризму для неповносправних /
уклад.: М. Сварник, Я. Грибальський, Ю. Войтюк, Є. Свєт, Т. Ревіна, А.
Любімов, О. Стадник, Г. Холлі, Л. Скреткевич, О. Волошинський,
О.Стрєльников, І. Дубровський, О. Федорович. – Львів : Каменяр, 2005
– 152 с.
4. Практика активного туризму та відпочинку для неповносправних :
матер. міжнар. конф. «Практика активного відпочинку та туризму для
неповносправних», (Львів, 8–11 квітня 2005 р.). – Львів : Каменяр, 2005
– 156 с.
Тема 4.3. Зустріч з особою, яка зазнала травми/особиста історія про
неповносправність
1. Інтерв’ю з особою з інвалідністю. Викладач має організувати зустріч і
бесіду з особою, яка залишить у студентів дуже позитивне враження. Це
має бути особистість, яка дечого досягла в житті, незважаючи на
неповносправність чи навіть через неповносправність. Це може бути
громадський лідер, людина, яка займає якусь важливу посаду, бізнесмен,
політик; однак з явною неповносправністю. Розмова має точитись
навколо неповносправності, тому важливо, щоб сама особа не соромилась
відверто говорити про свій фізичний стан, про обставини травми чи
захворювання, про свої негативні почуття, страхи, депресію. Однак
важливо, щоб бесіда залишила загалом позитивне враження.
2. Опис успішної життєвої історії. Крім негативних моментів, треба
звернути увагу на життєві успіхи, досягнення як в особистому житті, так і
в роботі, громадській діяльності, творчості, бізнесі тощо. Обидва ці
моменти – негативний і позитивний – мають виразно прозвучати. Добре,
якщо студенти в обговоренні висловлюватимуть збалансовані враження.
Це ознака нормалізації сприйняття неповносправності.
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Література:
1.Ваньє Ж. Бути людиною / Ж. Ваньє - Львів : Свічадо, 2000. – 155 с.
2. Волошинський О. Сільський відпочинок для неповносправних :
посібник для власників агроосель та людей з інвалідністю, котрі
бажають розпочати власну справу / О. Волошинський, І. Каспрук,
Л. Малинович, М. Сварник. – Львів : Ліга-Прес. – 2011. – 232 с.
3. Окамото Г. Основи фізичної реабілітації / Г. Окамото. – Львів :
Галицька видавнича спілка, 2002. – 293 с.
Тема 4.4. Техніка їзди, подолання бар’єрів та асистування особі в
інвалідному візку
1. Техніка пересідання з ліжка/крісла на візок і назад.
2. Переміщення рівною площиною. Техніка асистування.
3. Подолання бордюрів та інших перешкод: самостійне/з допомогою
асистента, високий/низький бордюр.
4. Подолання певної віддалі з різною поверхнею, можливо з заїздом у
приміщення в реальній ситуації вулиці міста. (Можливе спілкування з
перехожими – врахувати і відповідно поводитись!)
5. Переміщення сходами.
Література:
1. Волошинський О. Сільський відпочинок для неповносправних :
посібник для власників агроосель та людей з інвалідністю, котрі
бажають розпочати власну справу / О. Волошинський, І. Каспрук,
Л. Малинович, М. Сварник. – Львів : Ліга-Прес. – 2011. – 232 с.
2. Посібник з активного відпочинку та туризму для неповносправних /
уклад.: М. Сварник, Я. Грибальський, Ю. Войтюк, Є. Свєт, Т. Ревіна, А.
Любімов, О. Стадник, Г. Холлі, Л. Скреткевич, О. Волошинський,
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О.Стрєльников, І. Дубровський, О. Федорович. – Львів : Каменяр, 2005
– 152 с.
3. Практика активного туризму та відпочинку для неповносправних :
матер. міжнар. конф. «Практика активного відпочинку та туризму для
неповносправних», (Львів, 8–11 квітня 2005 р.). – Львів : Каменяр, 2005
– 156 с.
Тема 4.5. Планування переобладнання приміщень до потреб особи
на інвалідному візку
1. Обстежити (провести аудит) свого помешкання на його придатність
для проживання особи у візку.
2. Скласти схему необхідних адаптацій/перепланувань/переобладнань.
3. Скласти перелік пояснень суті переобладнань та їх приблизних
розмірів.
Література:
1. Грибальський Я. Доступність до об’єктів житлового та громадського
призначення для людей з особливими потребами : методичний
посібник / Я. Грибальський, Я. Мудрий, М. Сварник та ін. – К. :
Соцінформ, 2004. – 105 с.
2. Грибальський Я. Доступність до об’єктів житлового та громадського
призначення для людей з особливими потребами : методичний
посібник / Я. Грибальський, Я. Мудрий, М. Сварник та ін. – Вид. 3, доп.
– К. : Соцінформ, 2006. – 138 с.
3. Волошинський О. Сільський відпочинок для неповносправних :
посібник для власників агроосель та людей з інвалідністю, котрі
бажають розпочати власну справу / О. Волошинський, І. Каспрук,
Л. Малинович, М. Сварник. – Львів : Ліга-Прес. – 2011. – 232 с.
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IV. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Змістовий модуль 1
Теоретичні аспекти розвитку сільського зеленого туризму
для людей з інвалідністю
Тема 1.1. Основні особливості сільського, зеленого туризму і його
значення для відпочинку людей з інвалідністю
1. Підготуйте міні – виступи ( обсягом 3-5 сторінок) про значення
зеленого туризму для відпочинку осіб з інвалідністю.
2. Упорядкуйте термінологічний словник новими поняттями
(5 позицій), підготуватися до термінологічного диктанту.
3.Доберіть матеріал , згідно тематики для проведення дискусії на тему
«Профілактична і реабілітаційна роль зеленого туризму».
4. Опрацюйте газетну публікацію (№ 39 «Ратуша» від 6-12 жовтня
2011 р.) про проведення семінару для власників агроосель,
складіть анотацію.
Література:
1. Грибальський Я. Доступність до об’єктів житлового та громадського
призначення для людей з особливими потребами : методичний
посібник / Я. Грибальський, Я. Мудрий, М. Сварник та ін. – К. :
Соцінформ, 2004. – 105 с.
2. Грибальський Я. Доступність до об’єктів житлового та громадського
призначення для людей з особливими потребами : методичний
посібник / Я. Грибальський, Я. Мудрий, М. Сварник та ін. – Вид. 3, доп.
– К. : Соцінформ, 2006. – 138 с.
3. Волошинський О. Теорія і практика організації активного відпочинку
та туризму для неповносправних осіб : навчальний посібник /
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О. Волошинський, Ш. Горбацьо, А. Мацелюх, М. Сварник. – Львів :
Простір-М, 2009. – 128 с.
4. Рутинський М.Й. Сільский туризм : навчальний посібник / М.Й.
Русинський, Ю.В Зінько. – К., 2006. – 272 с.
5. Маєвський Я. Агро туризм : порадник для сільського господаря / Я.
Маєвський. – Львів, 2005. – 80 с.

Змістовий модуль 2
Правове регулювання сільського туризму
Тема 2.3. Державна політика щодо інвалідів
1. Посилаючись на першоджерело, опрацюйте Основний Закон
України – Конституцію (1996 р.), склавши аналітичну довідку.
2. Підготуйте стислий огляд базового закону країни «Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні» у вигляді реферату.
3. У хронологічній послідовності складіть список державних актів,
постанов Уряду та Законів, в яких регулюється соціальна політика
щодо інвалідів.
4. Посилаючись на Мас-медіа, знайдіть підтвердження впровадження
Закону про реабілітацію інвалідів в Україні, наведіть приклади.
5. Складіть перелік установ однієї із областей, які надають
реабілітаційні послуги дітям з інвалідністю.
6. Поясність доцільність надання інвалідам індивідуальної
реабілітаційної програми.
Література:
1. Олішевська О. Дитина під парасолькою прав / О. Олішевська.. – К.: ВФ
„Крок за кроком‖, 2002. – 127 с.
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2. Конвенція про права інвалідів. – К, 2009. – 40 с.
3. Конвенція про права дитини. – К.: АТ Вид-во ―Столиця‖, 1997. – 32 с.
4. Конвенція про права інвалідів ООН [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_ g71.
5. Стандартні

правила

щодо

урівняння

можливостей

інвалідів.

Організація Об’єднаних Націй. – Львів : Товариство ―Надія‖, 1998. – 48 с.

Змістовий модуль 3
Види неповносправності, їх характеристика
Тема 3.1. Загальні відомості. Історична довідка
1. Спираючись на історичні факти дати коротку харатеристику
ставлення суспільства до осіб з інвалідністю( на прикладі Спарти,
Давньої Греції, Київської Русі, Середньовічної Європи, царської
Росії, сучасності.
2. Підготуйте міні-доповідь про визначних меценатів, котрі
опікувалися інвалідами (на прикладі одного із регіонів).
3. Ознайомтеся із електронним курсом «Жестова мова нечуючих»
4. Складіть мережу освітніх закладів компенсуючого типу (дошкільні
навчальні заклади, школи–інтернати, навчально-реабілітаційні
центри) за роками створення на прикладі свого регіону.
5. Ознайомтеся із працею «Как я ощущаю окружающий мир»
сліпоглухого науковця Ольги Скороходової.
6. Зберіть історичні факти визначних досягнень осіб з порушеннями в
розвитку (Людвіга Бетховена, Елен Келлер, Едуарда Асадова,
Володимира Забаштанського, Леоніда Заюзіна, Бориса Коваленко.)
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Література:
1. Апраушев А.В. Тифлосурдопедагогика А.В. Апраушев. – М. :
Просвещение, 1983. – 191с.
2. Богданова Т.Б. Сурдопсихологія / Т.Б. Богданова. – М. : Академія,
2002. – 220 с.
3. Основы обучения и воспитания аномальных детей / под ред. проф.
А.И. Дьячкова. – М. : АПН Институт Дефектологии, 1965. – 339 с.
4. Понятійно-термінологічний словник

/ під ред. Бондаря В.І.- Лу-

ганськ, 2004. – 400 с.
5. Синьов В.М, Кобернік Г.М.Основи дефектології / В.М. Синьов, Г.М.
Копернік. – К. :Вища школа, 2004. – 18 с.
6. Понятийно-терминологический словарь логопеда / под ред.
Селиверстова. – М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС,
1997. – 400 с.
7. Стадненко Н.М., Матвєєва М.П., Обухівська А.Г. Нариси з
олігофренопедагогіки

/

Н.М.

Стадненко,

М.П.

Матвєєва,

А.Г.

Обухівська. – Кам’янець-Подільський, 2002. – 199 с.
8. Синьова Є.П. Тифлопсихологія / Є.П. Синьова. – К.: ВО УФЦ-БФ
„Візаві‖, 2002. – 294 с.
9. Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки : збірник наукових праць. – Вип.1, 2003. – 64 с.
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V. РЕКОМЕНДАЦІЇ, ПОРАДИ
Поради щодо обслуговування неповносправних туристів
Результати роботи українських фахівців в напрямку розвитку
відпочинку та туризму для неповносправних осіб дозволяють подати
практичні поради в цій сфері. Нижче наводяться рекомендації, які були
напрацьовані в рамках проведення циклу круглих столів та навчальних
семінарів, яку проводила громадська організація – Товариство
«Зелений Хрест» для власників агроосель та людей з інвалідністю,
котрі бажають розпочати власну справу.
Як поводитись з людьми з особливими потребами
Те, що невідоме викликає боязнь...
Зустрічаючи неповносправну особу, часто ми не знаємо як повинні
поводитися - чи підійти до неї, в який спосіб розпочати розмову, чи
запропонувати допомогу?..
Часом в побоюванні перед виконанням недоречного жесту ми
відмовляємося від спроби налагодження контакту. Трапляється також
так, що в пориві братських почуттів і при великому бажанні допомогти,
прагнемо надати допомогу, не враховуючи протести і запевнення
особи, що справиться сама. Подаємо поради з етикету поведінки із
неповносправною особою. Тут немає правил на всі випадки, які можуть
трапитися.
Дев'ять дорожніх показників або загальні принципи стосунків
з неповносправною особою
Те, що не охоплюють дані принципи нехай доповнить твій розум,
серце і досвід.
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Контактуючи з неповносправною особою, пам'ятай про декілька
найістотніших принципів:
З неповносправною особою поводься так само, як з кожною
іншої людиною, з якою мало знайомий.

Неповносправність не є

найважливішою властивістю людини, з якою зустрівся, так само як
колір шкіри, чи мова, якою вона спілкується.
Коли пропонуєш допомогу, чекай на згоду її прийняття і не
почувайся винним, якщо тобі відмовлять. Допомагай в такий спосіб, в
який бажає собі того неповносправна особа.
Інтерпретуй дорослих неповносправних осіб так, як повинен
інтерпретувати дорослих повносправних людей.
Кожна людина є іншою. Інтерпретуй осіб неповносправних в
індивідуальний спосіб.
Коли розмовляєш з неповносправною особою звертайся до неї, а
не до її асистента чи колеги, який стоїть поряд.
Не

задавай

особистих

питань,

що

торкаються

неповносправності, але і не удавай, що нічого не помічаєш.
Або

будь

настільки

відкритий

в

розмові

на

тему

неповносправності, на скільки відкрита неповносправна особа. Не
уникай або в штучний спосіб не відходь від розмов на теми, пов'язані із
здоров'ям.
Не приділяй надмірної уваги неповносправним особам. Не
мусиш бути для них більш милий, ніж для інших знайомих. Дружи з
тими, яких полюбиш.
Старайся зрозуміти те, що хоче передати Тобі неповносправна
особа, навіть якщо це вимагатиме більшої кількості часу і зусиль.
Не бійся помилятись. Якщо не знаєш як поводитися, запитай
неповносправну особу, в який спосіб хоче щоб її сприймали.
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Правила коректної мови
Коли говорите або пишете про інвалідність
Використовуйте

Уникайте

Людина з інвалідністю

Хворий, каліка, неповноцінний

Людина з неповносправністю

Приречений

Людина з особливими потребами

Жертва

Звичайна людина

Нормальна людина

Людина, що користується візком

Прикутий до візка

Вроджена інвалідність

Вроджений дефект

Вроджена неповносправністть
Людина, яка має хворобу

Людина, яка страждає від хвороби

Людина з розумовою відсталістю

Розумово неповноцінна людина

Незряча людина, слабозора

Сліпа

Рекомендації до власників агроосель які приймають
неповносправних та осіб які отримують послуги.
Напрацьовані учасниками семінарів у Львові 30 березня – 1 квітня та
6-8 квітня 2011 року.
Наводимо приклади змін, які з незначними зусиллями можуть
зробити надавачі туристичних послуг для неповносправних:
 оголошення на рецепції та інформація для гостей надруковані
великими буквами;
 принаймні один примірник меню є у версії Брайля;
 телефонний апарат має великі кнопки для набору номеру;
 для осіб з вадами слуху є портативні пристрої пожежної тривоги,
що працюють у вібро-режимі;
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 для обслуговування користувачів крісел-візків є низька стійка
рецепції;
 для персоналу проводяться спеціальні навчання та тренінги з
питань обслуговування клієнтів з особливими потребами;
 столики для неповносправних у їдальні чи кафе стоять недалеко
від входу, й підходи до нього не можна чимось перекривати. Ці
столики не повинні стояти в окремому приміщенні, бо це може
викликати в неповносправної особи відчуття дискримінації.
Господарі агрооселі не повинні відмовляти в обслуговуванні
неповносправної особи чи пропонувати послугу нижчого рівня якості,
посилаючись на інвалідність клієнта. Багато фахівців вважатимуть, що
обслуговування

неповносправних

та

врахування

їх

потреб

у

туристичних програмах є достатньо вартісним. Та більшість можливих
змін не потребує значних капіталовкладень. Основою для визначення
недорогих рішень є налагодження відвертого діалогу із неповносправним. Не дивуйтеся, якщо неповносправний не вимагатиме
особливих зручностей. Багато людей із особливими потребами
забезпечені

власним

мінімальної

допомоги

устаткуванням
від

на

оточуючих.

щодень

і

Пам'ятайте,

потребують
що

кожен

неповносправний по своєму ставиться до своєї слабкості. Усвідомте,
що забезпечення розумних пристосувань – це творче вирішення
проблеми
Рекомендації обслуговуючому персоналу
Персонал який надає послуги, має бути підготовлений теоретично
й повинен уміти працювати з особами із особливими потребами.
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Обслуговуючий персонал не повинен боятися запропонувати
неповносправному свою допомогу.
Обслуговуючий персонал має бути готовий до ведення розмови з
неповносправним і ставитися до нього як до будь-якої іншої особи.
До осіб, які надають послуги
- Розуміння концепції сільського туризму
- Знання, практичні уміння, наявність мотивації
- Знання мов (регіональних особливостей, мова жестів і т. д)
- Орієнтування у специфіці кожної нозології осіб, які будуть
отримувати послуги
- Знання і практикування етики, культури, гігієни
- Застосування регіонального потенціалу
- Адаптація ведення бізнесу до потреб неповносправних
- Розуміння та сприйняття особи з інвалідністю, емпатійне
ставлення
- Пропозиція якісного харчування (з натуральних продуктів), з
врахуванням дієтичних обмежень
- Доступність житла
- Якісний сервіс, задоволення специфічних потреб
- Пропонування помірної ціни за надані послуги
- Наявність атракції в переліку послуг
- Дотримання вимог конфіденційності, приватність у наданні
послуг
- Узгодження побажань
- «Не жаліти»
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До осіб, що отримують послуги
- Адекватна мотивація
- Чітко сформулювати вимоги до туристичного продукту, який
вони планують отримати
- Дотримання правил поведінки, встановлених оселі, розпорядку
дня ( прийому їжі, відходу до сну)
- Бережливе ставлення до майна, навколишнього середовища,
економії електроенергії, води
До «здорового» клієнта, який проживає в неповносправного
господаря
- Дотримування прописаних правил оселі
- Бути самодостатнім, вчасно оплачувати послуги
- Не «жаліти» господаря
- Готовність до самообслуговування та допомогти в господарстві
- Толерантність, порядність, з розумінням ставитись до господаря
До неповносправного господаря агрооселі
- Інформування клієнта про неповносправного господаря або
неповносправних членів родини агрооселі
- Встановлення правил і розміщення їх на видному місці
- Господар не повинен давити (не жалітися)
- Відповідність запропонованих умов попередній рекламі
- Створення адекватних, необхідних умов для самообслуговування
клієнта
- Готовність до незвичної, необачної поведінки клієнта.
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Пропозиції, як діяти в ситуації, коли

є чуючий господар

і

нечуючий клієнт
Спілкування
загальнозрозумілі
розуміти

слід

побутові

зчитування

використовувати

здійснювати
з

жести.
губ,

повільний

писемною

Використовувати

володіти
темп,

мовою,

чіткою

диспозиція

вживати

можливість

артикуляцією,
–

навпроти

співрозмовника, потрібно передбачувати хороше освітлення території,
передбачувати уточнення інформації, застосовувати голосне мовлення,
низький тембр голосу.
Зворотній зв'язок – комплексне спілкування (усне мовлення з
використанням жестової мови та писемного мовлення).
Пропозиції, як діяти в ситуації, коли є господар незрячий, а клієнт
нечуючий
Залучати до спілкування

найманого працівника (сурдоперекла-

дача) чи волонтера із спеціальними знаннями – володіння дактильною
азбукою і жестовою мовою, шрифтом Брайля чи іншими спеціальними
навичками.
Пропозиції, як діяти в ситуації, коли є господар з порушенням
опорно-рухового апарату та клієнт з порушенням опорно-рухового
апарату
Цей випадок є ідеальним варіантом, оскільки садиба є максимально
пристосованою для життєдіяльності осіб з даною нозологією, а родина
господаря має навики обслуговування осіб на візках.
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Пропозиції, як діяти в ситуації, коли є господар з мовленнєвими
порушеннями

і

хорошим

слухом

(немовний),

а

клієнт

з

порушенням слуху
Слід вживати писемне мовлення, побутові жести., піктограми (
картинки із зображенням певних послуг), sms-повідомлень, спілкування
з допомогою комп’ютера.
Рекомендації щодо облаштування подвір’я та
прилеглої до оселі території
Природа існує для кожного!
Запропоновані засоби не повинні призводити до утворення
спеціальної

території

для

неповносправних.

Перебільшення

шкодить!
При створенні планів щодо упорядкування і організації, завжди
треба брати до уваги потреби неповносправних груп. Це повинно бути
складовою частиною політики планування.
Коли ми говоримо про Досяжність, Доступність і Корисність
(ДДК) території, то розуміємо, що за цим стоїть:
Досяжність.
Під досяжністю визначають, чи об’єкт

є доступним для

громадського транспорту (ГТ), чи наявні паркувальні майданчики для
неповносправних осіб, чи існує різниця в рівнях (підйомах), наприклад
у зниженні тротуарів. Якщо немає спеціальних місць паркування для
неповносправних, то чи в такій ситуації є достатньо місця для
паркування власного автомобіля і самостійного вивезення з нього
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інвалідного візка. Іншими словами - досяжність стосується сфери від
місця прибуття до входу на територію господарства.
Доступність.
Через призму доступності ми дивимося на різницю рівня поверхні
при пересуванні по

території, чи

існує достатньо простору для

маневрів, а також на те, чи вхід до будинку (двері) або проходи через
огорожі є достатньо широкими. Звертається, також, увага на висоту
порогів, а також, на те, як важко або легко відчиняються двері.
Перевіряємо, чи ґрунт пристосований до потреб осіб, які користуються
інвалідними візками, чи позначення пристосовані до потреб слабозорих
осіб і чи дзвінки і поштові скриньки є доступними. Ці поняття більше
стосуються входу, проходу а також виходу з будинку чи території.
Корисність.
Цей термін визначає те, що

неповносправні люди можуть

самостійно функціонувати на території і в об’єктах. Чи є, наприклад,
можливість входу в середину для осіб незрячих зі собаками –
поводирями?

Чи

коридори

є

достатньо

широкими,

чи

не

використовується полірована поверхня підлоги, чи двері і пороги не
становлять

перешкод?

Чи

аварійні

виходи

є

доступними,

використовуються і функціонують, чи існує добре освітлення і чи
позначення є контрастними? Звертається, також увага на те, чи туалети
пристосовані для неповносправних осіб, які пересуваються на
інвалідних візках. Також мусить бути можливість під’їзду до столів.
Автомати (наприклад, які продають каву чи телефонні апарати) повинні
бути вмонтовані в такий спосіб, аби місце для вкидання монет
знаходилося не вище, аніж 120 см. від підлоги.
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Для тих, хто користується інвалідними візками важливою є висота
інформаційних таблиць (мала висота та сталий пункт зосередження
зору).
Рослини, які

мають інтенсивний запах можуть виконувати

функцію орієнтаційних пунктів для осіб із зоровою неповносправністю
(наприклад, в таких пунктах як перехрестя, чи місця для сидіння).
Добрі місця для відпочинку необхідні біля пунктів з краєвидами та
інформаційних таблиць.
Інформаційні панелі і плани можуть бути трохи розвернуті, для
однакової читабельності особами стоячими і сидячими.
Для

слабозорих

та

незрячих

осіб

необхідно

розміщувати

інформацію шрифтом Брайля, а також великими літерами.
Доріжки для пішоходів.
Технічні аспекти. Ширина твердої частини доріжки залежить від
кількості користувачів. Для доріжок в лісі та природніх зонах,
рекомендована ширина стежки 90 см. В місцях, де доріжки є
доступними і проїзними для неповносправних осіб, рекомендована
мінімальна ширина 100 см. при одночасних місцях розходження –
шириною, принаймні, 150 см, розміщених кожних 50 м.
Вище вказане не означає того, що вужчі доріжки не будуть
зовсім функціонувати.
Також територія безпосередньо біля твердої частини доріжки є
істотною. Навислі над стежкою кущі та надто низько звисаюче гілля
можуть перешкоджати, так само як зросле

коріння

на стежці (її

обочинах). Цей аспект стосується власне візуальної неповносправності.
Перехрестя між доріжками для прогулянок і доріжками для
велосипедистів,

чи

кінними

стежками,
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не

повинні

становити

додаткових небезпек. Вершник або велосипедист мають розпізнавати
такі перехрестя завчасно завдяки тому, що перехрестя на доріжках
будуть позначені в спосіб, який не викликає сумнівів.
Крім цього: подбайте про те, щоб перехрестя добре проглядалося
(необхідно усунути

звисаючу вздовж доріжок рослинність). Вид

твердого покриття, яке відрізняється на перехрестях добре в цьому
допомагає і запобігає у виникненні пошкоджень стежки.
Види твердого покриття.
Властивості, переваги і недоліки різного роду покриття (особливо
для користувача) вказані нижче:
Ракушник
Стежки з ракушника можуть застосовуватися для кожного виду
ґрунту, з умовою, що буде застосовано як основу достатньо товстий
прошарок піску або піщаний ґрунт. Це є дуже важливо відносно
проблем, які можуть виникнути підчас приморозків в зимовий період.
Переваги:


Просте в укладанні;



Тривале укріплення місць частково підмоклих;



Не спостерігається негативних аспектів щодо
навколишнього середовища.

Недоліки:


Використання є обмеженим у вологих умовах, особливо
людьми, які користуються інвалідними візками, або
дитячими візками;



Невідповідне для використання на узбіччях;



Знищується на перехрестях та на доріжках для кінних
прогулянок.
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Глина
Стежка з глини призначена лише для піщаного та глиняного
ґрунту, а також дешевого і такого, що натурально виглядає.
Переваги:


Просте в укладанні;



Низькі витрати при укладанні;



Не спостерігається негативних впливів на навколишнє
середовище.

Недоліки:


Використання є обмеженим у вологих умовах, особливо
людьми, які користуються інвалідними візками, або
дитячими візками;

Трава
Доріжка з трави є найдешевшим способом конструювання стежки
для прогулянок.
Переваги:


Проста в укладанні;



Низькі витрати при укладанні;



Не спостерігається негативних впливів на навколишнє
середовище.



Має натуральний вигляд;

Недоліки:


Використання є обмеженим у вологих умовах;



Менші можливості використання особами на інвалідних
візках чи дитячих візках.
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Подрібнений щебінь (для інтенсивного використання).
Для доріжок, які інтенсивно використовуються подрібнений
щебінь є дуже добрим покриттям. Подрібнений щебінь склеює матеріал
із собою.
Конструкція: на піщаний ґрунт товщиною 20 см. накладається шар
подрібненого щебеню товщиною також 20 см., після чого все це
втрамбовується.
Переваги:


Не спостерігається негативних впливів на навколишнє
середовище, оскільки щебінь проходить контроль.

Недоліки:


Для користувачів немає жодних перешкод і недоліків.

Клінкер / каміння з бетону (для інтенсивного використання).
Стежки з клінкеру і каміння з бетону з огляду на високий кошт не
використовуються на довгих відрізках. Лише в окремих ситуаціях і на
коротких відрізках , наприклад, у сусідстві з історичною забудовою, чи
в місцях, де під стежкою прокладено трубопроводи, пропорція між
ціною і перевагами є корисною. Також, цей вид покриття надається для
конструювання перехрещення доріжок для прогулянок із доріжками
для велосипедистів, кінними, або ж дорогами.
Конструкція: клінкер або цегла з бетону вкладаються на піщаний
грунт і втрамбовуються.
Переваги:


Підходить для виконання перехресть;



Надається для використання підчас кожного сезону;



Відповідне для застосування на узбіччях;



Не спостерігається негативних впливів на довкілля.
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Недоліки:


Слизька поверхня стежки у вологих місцях та затінених
місцях.

Стежка з плит (для інтенсивного використання).
Стежки з плит, з огляду на коштовність в укладанні і утриманні,
рідко використовуються. Часто такі доріжки підбирають для місць, де
прокладені водопроводи; існує можливість зняття плит з даного місця з
метою його ремонту, а згодом нового їх укладання.
Конструкція: плити лежать на піщаному ґрунті товщиною 30 см.,
підібрані одна до одної та втрамбовані.
Переваги:


Надається для використання підчас кожного сезону;



Відповідне для застосування на узбіччях;

Недоліки:


Слизька поверхня стежки у вологих місцях та затінених
місцях.

Переходи
Пліт, який замикається

подібно до хвіртки на защіпку,

застосовуються в загорожах поміж виділеними частинами, котрі можна
переходити туди і назад. Щоб

пройти огорожу, потрібно виконати

певні дії. Такі проходи є більш корисними для застосування на
територіях, де є худоба, або дикі тварини. Подібні огорожі можна легко
пристосувати для тих, хто користується інвалідним візком, чи для осіб з
дитячими візками.
Пліт, який замикається використовується винятково для пішоходів.
Після

певного

пристосування

може

використовуватися

для

велосипедистів, але в такій ситуації, кращим рішенням є шлюз. Пліт,
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який замикається є простим для самостійного виконання. Через
збільшення виділеної частини,

утворюється простір для проїзду

інвалідного візка чи дитячого візка. Користувач інвалідного візка
проїжджає через виділену частину. Потім штовхає хвіртку за спиною
на другий бік, а далі виїжджає з виділеної частини назад.
Шлюзи для велосипедистів та пішоходів є простим рішенням, яке
можна використати для пішоходів та велосипедистів. Існує можливість
застосування шлюзів тільки для пішоходів. Шлюзи можуть поділятися
на тривалі і рухомі форми.
Тривалий шлюз, який можна також застосовувати на кінних
доріжках, складається з двох наскісних допасованих між собою брамок,
вертикальних до напрямку ходіння / їзди. Простір поміж брамками
відповідно окреслений, щоб їздити (120 см простору), велосипедист чи
неповносправний на інвалідному візку (90 см), чи пішохід (75 см.)
могли подолати шлюз. Такого роду шлюзи часто використовуються в
місцях перетину рухливих доріг.
Рухомі шлюзи виготовлені з алюмінію. Вигнута у формі U частина
є рухомою. Відстань між сталою частиною і рухомою частиною
залежить від того, чи шлюз призначений також для велосипедистів.
Якщо ця дистанція є меншою, аніж 75 см., то це означає, що проходу
для велосипедистів не існує, але є для інвалідних візків (тих, які
пхають) і для візків дитячих. При дистанції 90-100 см. можуть
проїжджати

велосипедисти, але не мотоциклісти.

Існує

також

можливість виготовлення шлюзів з розділених брамок. З допомогою
розміщення кількох брамок одна за одною

утримується шлюз. У

продажу існують покручені брамки. Брамки виготовлені з дерева або з
алюмінію.
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Решітки – перешкоди для диких звірів.
Решітки від звірів застосовуються в тих місцях, де дороги чи
стежки перетинають огороджені території, на які виходить худоба чи
дикі звірі. Це може набувати різних форм, від огороджених теренів
вереску, де згромаджені вівці, до великих заповідників дикої природи,
які обмежені плотвами чи решітками. Якщо через такі території
проходять доріжки для прогулянок, велосипедистів чи дороги, а звірі не
повинні покидати

території, то на переходах можна використати

решітки вбудовані в ґрунт.
На територіях, де застосовуються решітки на переходах, доступ
для дітей, дитячих візків, інвалідних візків, а також звірів, якщо раптом
там проходить кінна стежка, можна забезпечити завдяки розміщенню
в огорожі, поблизу решітки, хвіртки. Можна в такому випадку
подумати про хвіртку, яка сама замикається (дивись: Переходи).
Лавки для сидіння та комплекти для відпочинку
Лавки

для

сидіння

та

комплекти

для

відпочинку

не

використовуються, або дуже рідко використовуються з огляду на те, що
розміщуються у невідповідних місцях, або є збитковими.
Комплект для відпочинку являє собою одну чи дві лавки та стіл,
які не поєднані взаємно між собою. Комплект відпочинку є простим у
використанні для неповносправних осіб. Це може бути виконано так,
що з одного боку столу відсутня лавка, та додатково проводиться
отвердіння ґрунту біля вільного краю столу. Звичайно, що комплект для
пікніка має бути доступним для осіб на інвалідних візках, які
перебувають на стежці, яка там пролягає .
Для цього, також, необхідно володіти певними знаннями, з
приводу того, чи існує необхідність в розміщенні такого роду
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обладнання. Ні в якому разі не може бути створено таку ситуацію, коли
лавка чи комплект для відпочинку є метою самою по собі.
Коли ж приймається рішення про те, що даного роду обладнання
треба змонтувати, обране місце необхідно проаналізувати з точки
зору наступних критеріїв:
Рівень сонячності:
Лавка чи комплект для пікніка, який протягом цілого дня буде
перебувати в затінку, буде вологим (мох, грибок, гниття) і тому рівень
його використання буде низьким.
Домінуючі напрямки вітру:
Необхідно подбати про те, щоб лавка чи комплект для відпочинку
були поставлені в такий спосіб, аби користувачі не сиділи на протязі,
чи навіть на самому вітрі.
Вид рослинності:
Не потрібно встановлювати лавки чи комплекти для відпочинку
під деревами з яких скапує живиця, чи під липами у зв’язку з медовою
росою. Місця з лавками чи комплектами для відпочинку на відкритих
підвищеннях, на пагорбах, або просто посередині відкритої місцевості,
стають завадою для краєвиду і неприємним для користувачів.
Належить звертати увагу на відповідну висоту місць для сидіння,
дистанцію між лавкою і столом, висоту поверхні столу.
Ґрунт під лавкою, а також під комплектом для відпочинку має
бути твердим, або з частковим отвердінням. Це важливо з погляду на
нищення покриття і користування підчас будь - яких погодних умов.
У місцях, де для неповносправних осіб є доступні території з
обладнанням (території денних кемпінгів, або місця для пікніків вздовж
доріг), рекомендується зробити тверду стежку від паркінгу до місця з
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обладнанням

і

також,

щоб

це

обладнання

було

відповідно

пристосованим. В місцях, де лавки і комплекти для відпочинку є
доступними для осіб на візках , рекомендується зробити отвердіння
ґрунту біля однієї чи кількох лавок, або комплектів для відпочинку.
Кладки на воді.
Для того, щоб забезпечити для неповносправних осіб доступ до
берегів води, можна прокласти кладки або містки.
Належить, при цьому брати до уваги сонце, напрямок дощу та
вітру в просвітах.
Кладки і містки повинні складатися із смужок, якнайкраще
з’єднаних і твердих, вздовж берегів шириною біля 2,50 м.
Підлога кладки чи містка має бути з’єднана і необхідно подбати,
щоб її поверхня була шорсткою.
Вздовж кладки чи містка треба розмістити балку, щоб запобігти
заїжджанню інвалідних візків. Кладка чи місток мають бути обладнані
перилами висотою 0,90 м. Додатковим обладнанням є те, що висота
загорожі змінюється з метою

дозволити риболовам

ловити рибу .

Різниця у висоті повинна позначатися. У випадку, якщо інше не є
можливим, максимальний кут нахилення стежки у напрямку до кладки
чи містка становить 1:20.
Добрі сходи з міцними перилами і якісними сходинками потрібні
для неповносправних осіб, які пересуваються з допомогою милиць,
кращою альтернативою, аніж довгий під’їзд для інвалідних візків.
Ведуча стежка для користувачів інвалідними візками повинна мати
ширину принаймні 1,20 м. У випадку посиленого руху рекомендована
ширина 1,80 м.
Ведуча стежка має бути такою короткою наскільки це є можливим.
50

Шалаші для спостереження.
До шалашів для спостереження відносяться загальні норми, такі ж
як і до будинків. Очевидно, що мусить бути такий шалаш, чи кабіна
доступною, проте крім цього:
 Шалаші на балках є доступними з допомогою під’їздів від
першого до другого підвищення від рівня землі;
 Вхідні двері з мінімальним вхідним проміжком 85 см, пороги
прилаштовані в такий спосіб, щоб не були вищими, аніж 2 см.
 Дощечки на підлозі мають добре пасувати одна до одної
(проміжки не більші, аніж 2 см.);
 Підчас визначення розмірів треба брати до уваги простір для
маневрів для тих, хто користується інвалідними візками;
 Нижня частина інформаційної панелі на висоті до 100 см., пункт
середньої частини на висоті до 150 см.
 Висота вікон: нижня частина 100 см., бокова частина 150 см., з
допомогою прилаштування вільних, висячих поличок, відчинення
можна відрегулювати в такий спосіб, щоб можна було отримати
достатній вигляд для спостереження за звір’ями;
 Кнопки обслуги розміщенні на висоті 90 см.
Завжди треба брати до уваги той факт, що неповносправні особи
переважно прагнуть бути самостійними.
Рекомендованою

є

також

більша

кількість

додаткового

обладнання, такого як кошики для сміття, туалети, місця для укриття в
разі поганої погоди і.т.д.
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VІ. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
Агротуризм – форма відпочинку, що відбувається на сільських
територіях, які мають аграрний характер, забезпечує нічліжну базу та
активні форми відпочинку, пов’язані з сільським господарством та його
галузями.
Асоціалізація (грец. а. – префікс, що означає заперечення, відсутність,
і лат. – суспільний) – засвоєння особистістю норм, цінностей,
негативних

ролей,

стереотипів

поведінки,

що

спричинюють

деформацію суспільних відносин, дисгармонію у взаємодії людини і
суспільства.
Вербальне спілкування – усна і писемна мова (як своєю рідною, так і
іншими мовами), що є основою культури народу.
Втрата здоров'я – наявність хвороб і фізичних дефектів, які
призводять до фізичного, душевного та соціального неблагополуччя
(Закон України "Про реабілітацію інвалідів в Україні").
Дезадаптація (франц. – знищення, видалення, і лат. – пристосовувати)
– порушення процесу активного пристосування людини до умов
соціального середовища засобами взаємодії унаслідок хибної або
недостатньо розвиненої уяви людини про себе і свої соціальні зв'язки та
міжособистісні контакти.
Десоціалізація (лат. де. – префікс, що означає віддалення, скасування)
–

зворотний

щодо

соціалізації

процес,

який

характеризується

відчуженням особистості від основної маси людей, входженням її в
асоціальні чи антисоціальні неформальні групи.
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Дитина-інвалід – особа віком до 18 років (повноліття) зі стійким
розладом функцій організму, зумовленим захворюванням, травмою (її
наслідками) або вродженими вадами розумового чи фізичного
розвитку, що призводить до обмеження нормальної життєдіяльності та
викликає необхідність надання їй соціальної допомоги та захисту
(Закон України "Про реабілітацію інвалідів в Україні ").
Життєдіяльність – повсякденна діяльність, здатність організму особи
здійснювати діяльність у спосіб і в межах, звичайних для людини
(Закон України "Про реабілітацію інвалідів в Україні ").
Зелений агротуризм – форма туризму на сільських територіях, що
полягає у проведенні дозвілля в екологічних аграрних господарствах,
активному відпочинку й участі у дрібних господарських справах, а
також споживанні екологічних продуктів харчування.
Здоров'я – це стан фізичного, психічного та соціального благополуччя,
високої працездатності та соціальної активності людини.
Інвалід – це особа, яка має порушення здоров'я зі стійкими розладами
функцій організму, обумовлене захворюванням, наслідками травми чи
дефектами, що призводять до обмеженої життєдіяльності, й потребує
соціального

захисту

(Закон

України

"Про

основи

соціальної

захищеності інвалідів в Україні").
Інвалідність – це обмеження в можливостях, що обумовлені
фізичними, психічними, сенсорними, соціальними, культурними,
законодавчими та іншими бар'єрами, які не дозволяють людині бути
повноцінно інтегрованою в суспільство та брати участь у його житті на
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рівних з іншими умовах (Рекомендації 1185 до реабілітаційних програм
44-ї сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи від 5 травня 1992).
Інвалідність означає втрату чи обмеження можливості брати участь у
житті суспільства на рівні з іншими. Цей стан характеризує зіткнення
між інвалідом і довкіллям. Цей термін має на меті наголосити на
недоліках у довкіллі та в багатьох видах організованої діяльності в
суспільстві (Стандартні правила ООН щодо зрівняння можливостей
інвалідів).
Інвалідність – міра втрати здоров'я та обмеження життєдіяльності, що
перешкоджає або позбавляє конкретну особу здатності чи можливості
здійснювати діяльність у спосіб та в межах, що вважаються для особи
нормальними залежно від вікових, статевих, соціальних і культурних
факторів (Закон України "Про реабілітацію інвалідів в Україні ").
Інтеграція – створення рівних можливостей для життєдіяльності та
розвитку людей з особливими ' потребами в суспільстві. Підхід
інтеграції передбачає створення умов для навчання, працевлаштування,
ставлення до людей з особливими потребами, як до рівних.
Людина з інвалідністю – це особа зі стійким розладом функцій
організму, зумовленим захворюванням, наслідком травм або з
уродженими дефектами, що призводить до обмеження життєдіяльності,
до необхідності в соціальній допомозі та захисті. (Закон України "Про
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні").
Термін "інвалід" здебільшого використовують в юридичній практиці.
Таких людей також називають "люди з особливими потребами", але
особливі потреби можуть виникнути й у талановитих людей.
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Людина з обмеженими можливостями – особа, яка не здатна
виконувати певні обов'язки чи функції внаслідок особливого фізичного,
психічного стану чи недуги ( Харді І., Будапешт, 1988).
Людина з особливими потребами – особа, яка внаслідок порушення
здоров'я потребує спеціальних умов для організації сімейного та
соціального оточення та самореалізації.
Невербальні

комунікації

–

система

символів,

знаків,

жестів,

відчужених і незалежних від психологічних і соціально-психологічних
властивостей

людини,

наділених

чіткими

значеннями,

що

використовуються для передавання повідомлення і можуть бути
описані як лінгвістичні знакові системи.
Невербальне спілкування – вид спілкування, для якого характерне
використання невербальної поведінки і невербальних комунікацій як
головного засобу передавання інформації, організації взаємодії,
формування образу, думки про партнера, здійснення впливу на іншу
людину.
Недієздатність – наслідок дефекту чи обмежена можливість конкретної
людини, що перешкоджає або обмежує виконання нею певної
нормальної ролі через вплив вікових чи соціальних факторів.
Неповносправна особа – це особа, фізичний, психічний чи розумовий
стан котрої постійно або періодично ускладнює, обмежує чи
унеможливлює виконання суспільної ролі, зокрема, не дозволяє
здійснювати професійну діяльність (Визначення Європейського союзу,
неповносправний/на

переклад на українську з англійської слова
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DISABLE. Значення - що не справляється сам, а потребує сторонньої
допомоги).
На сьогодні поряд з словом інвалід, яке є законодавчо затверджене на
Україні, вживаються більш толерантні визначення цього явища
наприклад: неповносправний/на, особа з особливими потребами,
особа з обмеженими можливостями, по іншому справна особа
(Another able person).
Особистість “маргінальна” (лат. – той, що перебуває на краю) –
індивід, який, опинившись на межі двох чи кількох, культур, подолав
межі спільності, в якій виховувався, однак не зміг увійти або не був
прийнятий у нову групу.
Поведінка невербальна – поведінка, що поєднує в собі особистісні
форми поведінки з груповими, соціокультурними. Їй властива єдність
неінтенціональних (лат. – прагнення, поривання, спрямованість
мислення, свідомості на який-небудь предмет), неконвенціональних
(лат. – угода, договір), неусвідомлюваних і усвідомлюваних рухів, що
перебувають у чітких семантичних межах. Це – рухи (жести, експресія
обличчя, пози, інтонаційно-ритмічні особливості голосу, дотик), що
виражають психічні стани людини, її ставлення до партнера, до ситуації
спілкування загалом.
Попередження інвалідності – здійснення комплексу медичних,
гігієнічних, фізичних, педагогічних, психологічних, професійних та
інших заходів, спрямованих на профілактику переходу захворювання,
наслідків травми або вади в постійне обмеження життєдіяльності чи
інвалідність особи або на зменшення тяжкості інвалідності (Закон
України "Про реабілітацію інвалідів в Україні").
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Послуги сільського зеленого туризму – діяльність членів особистого
селянського, особистого підсобного або фермерського господарства з
надання послуг бронювання, розміщення, харчування, інформаційного
обслуговування, інших видів послуг, що спрямовані на задоволення
потреб туристів.
Реабілітація

соціальна

(лат.

–

придатність,

спроможність)

–

поновлення, включення в нормальний процес соціалізації хворих, осіб,
що пережили стрес під час аварій, катастроф, стихійних лих тощо.
Ресоціалізація (лат. – префікс, що означає зворотну або повторну дію)
– відновлення раніше порушених якостей особистості, необхідних їй
для повноцінної життєдіяльності в суспільстві.
Сегрегація – це відокремлення людей з особливими потребами від
життя в суспільстві, створення для них закритих спеціалізованих
установ.
Існує чимало теоретичних класифікацій відхилень у здоров’ї та
розвитку. Однією з найбільш поширених є британська шкала
обмеження можливостей:
 недуга - втрата чи аномалія психічних або фізіологічних функцій,
елементів аномальної структури, що утруднює певну діяльність;
 обмежена можливість - втрата здатності (внаслідок наявності
дефекту) виконувати певну діяльність у межах того, що
вважається нормою для людини.
Сільська садиба – житловий будинок з присадибною земельною
ділянкою, в якому постійно проживає сільський господар та члени його
родини або інший житловий будинок, що знаходиться за місцем
постійного проживання зазначених осіб, та належить на праві власності
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сільському господарю або будь-кому з членів родини, що постійно
проживають разом з ним.
Сільський зелений туризм – відпочинковий вид туризму, що
передбачає тимчасове перебування туристів у сільській місцевості
(селі) та отримання ними послуг сільського зеленого туризму.
Соціальна ізоляція – відсутність близьких друзів, невизнання на
соціально-груповому рівні і відчуженість з боку суспільства, що
породжує глибоку психологічну кризу.
Соціальна установка особистості – це налаштованість на певне
ставлення до суспільства та інших людей.
Соціальна фасилітація – людина, стаючи об'єктом уваги, уважно
стежить за своєю поведінкою.
Усамітнення – перебування у самостійності ізольовано, відокремлено,
без спілкування з ким-небудь.
Усунення обмежень життєдіяльності – система заходів, спрямованих
на

створення

умов

для

досягнення

чи

відновлення

особою

оптимального фізичного, інтелектуального, психічного й соціального
рівня життєдіяльності та забезпечення її законодавчо визначених прав
(Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»).
Штучні мови – важливий засіб спілкування: азбука Морзе, мова
глухонімих, шифри, а також комп'ютерні мови, завдяки яким
відбувається спілкування людини з комп'ютером та у мережі.
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VІІІ. ДОДАТКИ
Ознаки доступності об'єктів для користування людьми з
особливими потребами
(Ярослав Грибальський, Микола Сварник)

Ознаки доступності об'єктів для користування людьми з
особливими потребами:
1. Безпроблемне пересування по прилеглій території: тротуари
шириною не менше 1,50м -1,80м; відсутність сходів на тротуарах;
пандуси в місцях переходу через проїжджу частину.
2. Наявність визначених місць для паркування автомобілів інвалідів
найближче до входу у будинок.
3. Входи/виходи, двері
4. Доступний заїзд у приміщення, сходи/пандуси.
5. Відсутність порогів, широкі двері, широкі коридори.
6. Доступність до усіх поверхів у приміщенні (ліфти, ескалатори,
пандуси тощо).
7. Наявність доступного і пристосованого для неповносправних
туалету.
8. Доступні для людей у візках таксофони
9. Означення місцезнаходження (піктограми)
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1. Безпроблемне пересування по прилеглій території
Показники
1.1. Мінімальна ширина тротуарів
на житлових вулицях

Так

Ні

Примітка

Так

Ні

Примітка

1500 мм
1800 мм

на магістральних вулицях
районного значення

3000 мм

1.2. Поверхня тротуару рівна і неслизька
1.3. Відсутність сходів на тротуарах
1.4. У тротуарі немає вибоїн, щілин, швів
розміром більш ніж 13 мм
1.5. Максимальна висота
бордюрів 150

мм

1.6. Наявність пандусу для виїзду з автостоянки
на тротуар перед будинком
1.7. Наявність пандусів в місцях переходу через
проїжджу частину.
2. Зона паркування автомобілів
Показники
2.1. Наявність стоянки недалеко від об'єкту
2.2. Виділені місця стоянки для інвалідів
шириною 3,5 м
2.3 Ширина місця стоянки достатня для проїзду
візка
2.4. Виїзд зі стоянки на тротуар обладнаний
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похилою площиною (пандусом)
2.5. Наявні знаки-піктограми „Стоянка для
інвалідів"

3. Входи/виходи, двері
Показники

Так

3.1. Споруда має чітко видний, доступний
головний вхід з вулиці
3.2. Передбачений альтернативний доступ через
службовий або додатковий вхід
при недоступності з головного входу
наявність інформації (піктограми) про
альтернативний вхід
3.3. Майданчик перед входом, а також пандус,
сходи піднімальні пристрої для інвалідів
захищені від атмосферних опадів.
3.4 Зручне розташування дверей:
3.5 Ширина проходу вхідних дверей (в просвіті)
>- 850 мм
3.6 Вхід прямий і рівний
3.7 Габарити тамбуру дозволяють маневрувати
візком (див. Додаток Г - Г.8, Г.9)
3.8 Решітка /щітка для витирання ніг не створює
бар'єру
3.9 При необхідності облаштування порогу,
його висота не повинна перевищувати (2,5
см) краї порогу заокруглені
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3.10 Ручки дверей мають форму, поверхню та
розташування, зручні для охоплення рукою.
3.11 Максимальне зусилля для відкривання чи
закривання дверей не перевищує 2,5 кг.
3.12 Час автоматичного/примусового закриття не
менший ніж 3 сек.
3.13 Двері облаштовані спеціальними
пристосуваннями для фіксації дверних
полотен в положенні „зачинено" і
„відчинено".
3.14 Скляні вхідні двері з автоматичним
відкриванням
3.15 При використанні дверей із заскленими
полотнами необхідно передбачати на склі
яскравого маркування, непрозорої
попереджувальні смуги шириною 0,15 м (на
висоті 1,6 м від рівня підлоги).
3.16 В полотнах вхідних дверей передбачені
оглядові панелі з протиударного скла.
3.17 Нижня частина дверних полотен захищена
протиударною смугою
3.18 Доступні для неповносправних усі частини
будівлі від головного альтернативного входу
3.19 Для інвалідів з вадами зору передбачена
система візуальної, тактильної та звукової
інформації, що позначає:
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4. Сходи і пандуси
Показники
4.1.

Так

Сходи

4.1.1. Сходи неслизькі, мають спеціальне
покриття
4.1.2. Сходи мають тактильне (рельєфне) та
візуальне(кольором) попередження на
початку і в кінці сходів мінімум за 600 мм
від 1-ї сходинки
4.1.3. Конструкція сходинок безпечна
4.1.4. Суцільні, без розривів
4.1.5. Наявність поруччя при сходах
4.1.6. Поруччя повинні бути круглого розрізу
діаметром не менше 0.03 м і не більше 0.05
м, чи прямокутного розрізу товщиною не
більше 0.04 м.
4.1.7. Поруччя вгорі і внизу паралельні до
підлоги, продовжуються на 300 мм далі від
крайньої сходинки
4.2.

Пандуси

4.2.1. пандус захищений від атмосферних опадів.
4.2.2. Висота підйому кожного маршу пандуса не
перевищує 0,8 м
ухил не менше ніж 1:12
4.2.3. при підйомі до 0,2 м ухил пандуса може
бути 1:10 (див. Додаток Г - Г.6)
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4.2.4. На початку і в кінці кожного підйому
пандуса влаштовані горизонтальні
площадки шириною не менше ширини
маршу пандуса і довжиною не менше 1,5 м.
4.2.5. Горизонтальні майданчики на поворотах
Розміри площадки не менше 1,5 х 1,5 м.
4.2.6. Ширина пандуса відповідає основним
параметрам проходів
4.2.7. При довжині пандуса > 6000 мм є
горизонтальні площадки для відпочинку
довжиною 1500мм по ширині пандуса
4.2.8. 3 обох боків пандуса є стінки, бортики,
рейки або інші обмежувачі висотою г 50
мм

5. Коридори
Показники

Так

5.1.

Мінімальна ширина коридору при
односторонньому руху у візках 1200 мм

5.2.

Мінімальна ширина коридору в місцях
постійного відвідування неповносправних
1800 мм

5.3.

Безбар'єрність по висоті>2100 мм, не
перешкоджає незрячим

5.4.

Предмети інтер'єру в коридорі не
ускладнюють пересування
неповносправних
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5.5.

Двері приміщень по коридору
відчиняються на коридорі в середину
приміщення

6. Ліфти
Показники

Так

6.1.

Співпадання рівня підлоги ліфту та
поверху ± 13мм

6.2.

Двері відчиняються на ширину 850мм

6.3.

Двері, відчинившись, лишаються повністю
відчиненими не менше ніж 3 секунди

6.4.

Кнопки керування ліфтом між 850 мм і 1
100 мм над рівнем підлоги

6.5.

Кнопка входу на перший поверх
виділяється

6.6.

Підлога ліфту неслизька

6.7.

Поруччя на висоті 815 мм і 46 мм від стіни

6.8

Дзеркало в кабіні ліфта

6.9.

Зовнішня кнопка виклику розміщується на
рівні 1 1 00 - 1 500 мм над підлогою

6.10. Зовнішні кнопки виразні і реагують на рух
та зупинку ліфту
6.11. Тактильні позначення на кнопках на
кожному поверсі і в ліфті
6.12. Є світлові, графічні і тактильні позначення
поверхів
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7. Туалети і душові кабінки
Показники

Так

Туалети
7.1 Туалет з мінімальними розмірами 1,500мм х
1,500мм Т. 19 Розміри кабін вбиралень для
відвідувача на кріслі-візку повинні мати
ширину не менше за 1,05 м. глибину -1,8м.
Двері повинні відкриватися назовні.
7.2 Двері мінімальною шириною 850 мм, легко
відчиняються
7.3 Наявність горизонтальної ручки на дверях з
внутрішньої сторони на висоті 80-100 см від
підлоги і 20-30 см від краю дверей
7.4 Замок на дверях можна відімкнути однією
рукою
7.5 Сидіння унітазу 50 см над рівнем підлоги (на
рівні сидіння крісла-візка)
7.6 Сидіння унітазу стійке
7.7 Пристрій зливу води доступний
7.8 Поруччя ЗО— 40мм у діаметрі, віддалені від
стіни мін на 40 мм
7.9 Поруччя надійно закріплені, можуть
витримати вагу 130кг
7.10 Поруччя довжиною мінімально 900 мм, на
висоті 840мм-920мм
7.11 Вільне місце перед унітазом мінімально 800
мм по ширині візка і 1 100 мм по довжині
7.12 Труби гарячої води ізольовані
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7.13 У чоловічих туалетах один з пісуарів
встановлюється на 500мм ± 10мм над рівнем
підлоги, без сходин
7.14 В разі, якщо є дзеркало, його нижній край <
1 ,000мм над рівнем підлоги
7.15 В кабіні туалету, пристосованого для осіб у
візках, встановлюється кнопка виклику на
висоті максимально 1,100мм від підлоги
7.16 Сидіння стійке, підіймається і опускається та
витримує вагу мінімально 130 кг, легко
чиститься і зливається водою
Душова кабінка
7.18 Душова кабінка без дверей, обладнана
горизонтальними та вертикальними
поручнями
7.19 Душова кабінка мінімальною шириною 900
мм і довжиною 1500 мм
7.20 Підлога душу неслизька
7.21 Є можливість користування душем у
сидячому положенні, включно з
регулюванням температури води, фіксацією
розбризкувача, досяжності мильниці
7.22 Душ обладнаний портативним або
прикріпленим до стіни/ відкидним сидінням
7.23 Якщо є поріг, його висота максимально 13
мм
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8. Громадські телефони
Показники

Так

Ні

Примітка

Так

Ні

Примітка

8.1. Мінімальний вільний простір перед
телефоном 750 х 1200 мм
8.2. Набирач номера кнопковий
8.3. Мінімальна довжина шнура трубки 1000 мм
8.4. Полиця мінімально 250мм шириною х
350мм у глибину
8.5. Якщо є більш ніж один телефон, принаймні
один з них доступний для людей на візках
8.6. Максимальна висота дієвих частин
телефону, включаючи
монето/карткоприймач, набирач, трубку 1200 мм
8.7. Мінімальний вільний простір нижче
телефону або полиці 715мм
8.8. Телефон має позначення про доступність для
неповносправних у візках

9. Заходи безпеки
Показники
9.1. Підлога регулярно миється
9.2. При наявності ліфту є також вестибюль або
коридор
9.3. Поверх ділиться на дві протипожежні зони
9.4. Балкони доступні
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9.5. Вихід з нижнього поверху
9.6 Доступні пандуси на нижньому поверсі

10. Позначення (піктограми)
Показники

Так

10.1. Є вказівники напрямку
10.2. Є позначення входу
10.3. Є позначення про доступність
10.4. Доступний огляд
10.5. Доступні місця харчування
10.6. Доступні туалети
10.7. Доступні місця для паркування
10.8. Доступні в'їзди
10.9. Позначення легко читаються і зрозумілі
10.10 Позначення видимі з рівня сидячи
.
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Будівельні норми

1. Зона для розташування крісла-візка повинна мати
ширину не менше

0,9 м

довжину не менше

1,5 м.
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2.Смуга руху в будинках і на ділянці при односторонньому русі повинна
мати ширину не менше 1,5 м,

при двосторонньому русі – не менше 1,8 м, оскільки необхідно передбачати
розташування на ній інваліда на колясці і іншої особи
3. Висота проходу до низу конструкцій, що виступають, повинна бути
не менше 2,10 м.
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4.Розміри площадки для повороту
крісла-коляски на 90° повинні
бути не менше 1.3 м х 1.3 м. для
повороту на 180° - не менше 1,3 м
х 1,5 м, для розвороту на 360°
потрібна площадка не менше 1.5м
х 1.5м.

Ширина балконів, лоджій та галерей має бути не менше 1,5 м у
просвіті.
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Простір під елементи будівель,
обладнання та меблів, що
використовується для проїзду
крісла-візка, повинен мати
ширину по фронту обладнання
чи меблів не менше 0.6 м і
висоту не менше 0.6 м над
рівнем підлоги чи пішохідного
шляху

5. Об'єкти і облаштування (поштові скриньки, накриття таксофонів,
інформаційні щити і т.п.), що розташовуються на стінах будівель,
споруд чи окремих конструкціях, а також елементи, що виступають та
частини будівель та споруд не повинні скорочувати простір,
необхідний для проїзду і маневрування крісла-візка.

6.

В місцях перепаду рівнів, що перевищують 0.04м, між
горизонтальними ділянками пішохідних шляхів та підлоги у
будівлях та спорудах необхідно передбачати пандуси та сходи.
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Як виняток, допускається передбачати гвинтові пандуси,
величина внутрішнього радіуса котрого повинна прийматися
(застосовуватися) згідно до норм (ВСН 62), але не менше 5.5 м.

Ухил кожного маршу пандуса в
залежності від його довжини
необхідно застосовувати згідно
до норм (ВСН 62), але він не
повинен перевищувати 8 % (1:12).
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•

При перепаді рівнів підлоги на шляху руху менше 0.2 м
допускається ухил пандуса не більше
10 % (1:10).

7.
Пандус, що служить шляхом евакуації з другого поверху та вище
розташованих поверхів, повинен бути зв’язаний безпосередньо з
виходом назовні з будівлі та споруди.

8.

Ширина пандуса при односторонньому русі повинна бути не
менше 1.2 м, при двосторонньому – не менше 1.8 м.

9.

На початку і в кінці кожного підйому пандуса необхідно
влаштовувати горизонтальні площадки шириною не менше
ширини пандуса та довжиною не менше 1,5 м.
Довжина проміжних горизонтальних площадок гвинтового
пандуса по внутрішньому його радіусу повинна бути не менше 2 м.
При зміні напрямку пандуса ширина горизонтальної площадки
повинна забезпечувати можливість повороту крісла-візка.

10.По зовнішніх бокових краях
пандуса та площадок необхідно
передбачати бортики висотою не
менше 0.05 м.
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11.По обох сторонах пандуса чи
сходового маршу повинні бути
передбачені огорожі висотою не менше
0.9 м з поручнями.
Поручні в цих випадках повинні бути
подвійними на висоті 0.7 та 0.9 м, а для
дітей дошкільного віку – 0.5 м.

Довжина поручнів повинна бути більшою за довжину пандуса чи
маршу сходів з кожного боку не менше ніж на 0.3 м.

Поручні повинні бути круглого
перетину діаметром не менше 0.03
м і не більше 0.05 м,

чи прямокутного розрізу товщиною
не більше 0.04 м
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12. Ступені сходів на шляху руху інвалідів повинні бути глухими,
рівними, без виступів та з шорсткою поверхнею.
13. Поверхні покриття пішохідних шляхів та підлоги приміщень в
будівлях та спорудах, якими користуються інваліди, повинні бути
твердими, міцними та не допускати ковзання.

14.Килимові покриття повинні щільно прикріплятися, особливо по
краях килимів. Товщина покриття з ворсового килима не повинна
перевищувати 0.013 м з врахуванням висоти ворсу.
15. Зона обслуговування маломобільних відвідувачів біля столів, прилавків та
робочих місць повинна мати вільний простір в плані розмірами 0.9 х 1.5 м.
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16.Робочі поверхні кіосків, прилавків для торгівлі та обслуговування
населення, стійок або їхніх частин в гардеробах, буфетах, реєстратурах,
вікна касових кабін і т.п. необхідно розташовувати на висоті не більше
0,8 м від рівня пішохідної частини шляху чи підлоги приміщення.

17. При проектування інтер’єрів, підборі та розташуванні
технологічного та іншого обладнання, приладів та пристосувань
необхідно виходити з того, що зона досяжності для відвідувачів у
кріслах-візках, розташована збоку від нього, знаходиться в межах не
вище 1,4 м і не нижче 0,3 м від підлоги.
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При фронтальному підході зона
досяжності повинна бути не
вище 1,2 м і не нижче 0,4 м.

18. Ручки, важелі, крани, кнопки електричних вимикачів та
різноманітних апаратів, електричні розетки, отвори торгових,
квиткових та інших автоматів та інші пристрої, призначені для
обслуговування інвалідів та пристарілих, необхідно розташовувати на
висоті не більше 1 м від рівня підлоги і на відстані не менше 0,4 м від
бокової стіни приміщення.
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19 .Розміри кабін вбиралень для
відвідувача на кріслі-візку повинні
мати
ширину не менше 1.65 м.
глибину - 1.8 м.
Двері мають відчинятися назовні.

У санітарно-гігієнічних приміщеннях, призначених для інвалідів, що
пересуваються за допомогою крісел-візків, допоміжних засобів або
пристосувань, необхідно передбачати встановлення поручнів, штанг,
підвісних трапецій або іншого обладнання, а душові кабіни для
інвалідів обладнувати стаціонарним або відкидним сидінням.
В призначеній для інвалідів кабіні туалету загального користування
необхідно передбачати, крім того, гачки для одягу, милиць та інших
речей.
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20.В раковинах рекомендується
застосування водопровідних кранів
важільної та нажимної дії, а також
керованих електронними
приладами.

21. В розташованих в туалетах
загального користування кабінах
для інвалідів необхідно передбачати
кнопку дзвінка, якою можна
користуватися з унітазу чи від
дверей.

Електричний дзвінок чи інформатор повинні бути розташовані у
черговій кімнаті при туалеті.
22.Всі елементи стаціонарного обладнання, призначені для керування
інвалідами, повинні бути безпечно та надійно закріплені.
Кріпильні деталі облаштування, регуляторів, електричних вимикачів і
т.п. не повинні виступати за площину стін чи елементу, що
закріплюється.
23.Ручки, запірні чи інші пристосування на дверях, що ведуть до
приміщень, де небезпечно знаходитися людям з повним чи частково
втраченим зором, повинні мати одноманітну для таких приміщень
розпізнавальну рельєфну та фактурну поверхню.
24. Усі доступні для інвалідів місця загального призначення, будівлі
та споруди повинні бути означені знаками та символами, зокрема місця
паркування особистого автотранспорту; зупинки громадського
транспорту; пристосовані для інвалідів входи в будівлі, споруди та
переходи через транспортні комунікації; громадські туалети
(вбиральні), лазні і т.п.
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знаки та символи
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