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Current issues of inclusive tourism introduction in Ukraine and other countries. Redakcja 

naukowa: prof. dr hab. Koliada Nataliia, Kravchenko Oxana, PhD V. Lepskiy. Poznan: 

UniKS Press, 225. ISBN 978-83-953988-2-7. 

 

Монографія «Current issues of inclusive tourism introduction in Ukraine and other 

countries» націлена на формування базового комплексу знань з проблем інклюзії. 

Сьогодні в державі дуже часто говорять про доступність, маючи на увазі пандуси та 

транспорт для інвалідів. Інформації про доступний туризм та експертних досліджень в 

нашій країні практично немає, хоча, це перспективний напрямок самої туристичної 

галузі, й, що найбільш суттєво, реабілітації людей з обмеженими можливостями.  

Монографія покликана надати всебічне та ґрунтовне уявлення про інклюзивний 

реабілітаційно-соціальний туризм як вид медичної, психологічної та соціальної 

допомоги людям з інвалідністю і, водночас, як засіб їхньої комплексної реабілітації. 

Запропонована послідовність 4 розділів створює умови для логічного пояснення 

важливості теми:  

Розділ І. До історії соціальної допомоги людям з інвалідністю; 

Розділ ІІ. Теоретичні та практичні засади розвитку інклюзивного туризму в 

Україні;  

Розділ ІІІ. Соціально-психологічна реабілітація учасників бойових дій: можливості 

інклюзивного туризму;  

Розділ IV. Інноваційні напрями соціальної роботи з дітьми та молоддю з 

інвалідністю. 

Монографія зорієнтована на використання сучасних педагогічних технологій, 

що передбачають взаємодію людей в інклюзивному середовищі. Укладачі створили 

умови для подальшої демократизації інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму 

в Україні, який базується на повазі до особистості кожної людини. 

Рецензований посібник відповідає вимогам та буде корисним для тих, хто 

досліджує та практикує питання інклюзії. 

 

  



 
Збірник наукових праць 
Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи 
 

162 

 

ISSN 2706-6258 

Вип. 1(3), ч. 1, 2020 

 

 

 

Наукове видання 
 

 

 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ 

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ  

ШКОЛИ 
 

 

 

Збірник наукових праць 
 

Випуск 1(3) 
 

Частина 1 
 

 

 

27.02.2020 

 


