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На сьогодні у системі світового туристського розвитку особливе місце 

відводиться інклюзивному, який знаходиться у структурі соціального туризму та 

практично не розвинений в Україні.  

У монографії обґрунтовано концептуальні підходи подальшого вдосконалення 

та розвитку туризму для осіб з особливими потребами, проаналізовано інноваційну 

форму оновлення змісту соціальних технологій, пошуку інноваційного практичного 

інструментарію і реалізації.  

На основі аналізу чотирьох розділів, систематизовано соціальні, психологічні та 

інклюзивні аспекти туризму: 

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 

обмеженими можливостями. 

Структура монографії дуже добре засвідчує популяризаційний задум. 

Монографія не переобтяжена зайвою термінологією. Детально висвітлені важливі 

питання та проблеми надання психологічних послуг особам з інвалідністю. Описано 

стан справ у різних галузях під кутом зору інклюзивної освіти та викладено теоретичне 

підґрунтя, щоб допомогти зробити власні узагальнення й висновки на конкретних 

прикладах. 

Другою особливістю подачі матеріалу є те, що укладачі крім теорії, висвітлюють 

практику та реальний досвід.  

Заслуговують на увагу поінформування про права людини як важливої 

характеристики. Мова йде не лише про висвітлення толерантності, розуміння і 

визнання різноманіття, але й про розвиток професійних навиків розпізнавання 

дискримінації. 

Рецензована праця заслуговує на видання та практичне впровадження у 

діяльність.  
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