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ІНКЛЮЗИВНИЙ ТУРИЗМ – ЯК ВИД СОЦІАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
 
Туризм в даний час в усьому світі є загальновизнаним засобом 

пізнання навколишнього світу, відпочинку, оздоровлення, спорту. До 
системи туристичних заходів щорічно залучаються десятки мільйонів 
людей. У багатьох країнах туризм став важливим сектором економіки, 
займаючи третю сходинку в загальному світовому експорті. Разом з тим, 
туризм досі слабо досліджений з соціологічної точки зору як соціальний 
інститут, при цьому найменш вивченими напрямками туризму є 
спортивний туризм і туризм для осіб з обмеженими можливостями. 

Туризм для осіб з обмеженими можливостями є порівняно новим, 
але  цей напрямок динамічно розвивається. Соціальна значущість туризму 
для особливих категорій населення обумовлена, зокрема, тим, що число 
осіб з різними видами обмеження життєвих можливостей безперервно 
зростає [3, с. 18]. 

Інклюзивний туризм є процесом, який зменшує ізоляцію особи з 
інвалідністю в суспільстві за рахунок збільшення участі кожного окремого 
інваліда в усіх процесах життєдіяльності сучасного суспільства. Туризм 
без бар’єрів створює умови до реструктуризації культури суспільства, його 
правил і норм поведінки, умови для прийняття всіх сторін життя й 
особистих відмінностей та потреб осіб з інвалідністю за рахунок 
розвинення тісних, плідних відносин між здоровими особами та інвалідами 
в сучасному суспільстві [2, с. 23–26]. 

Інклюзивний реабілітаційно-соціальний туризм – це система заходів, 
спрямованих на надання особам з інвалідністю можливості відновлення та 
розвитку їх фізичного, соціального, духовного, творчого та ін. 

Враховуючи те, що в державі з’явилась нова категорія інвалідів – 
учасники та постраждалі внаслідок АТО, інклюзивний туризм може стати 
для них потужним засобом реабілітації, можливістю оздоровлення. 

А. В. Бастрикіна розглядає туризм як один із засобів реабілітації, 
через ряд причин: по-перше, туризм – це рухова активність. Хронічні 
захворювання, інвалідність, вікові зміни призводять, як правило, до 
зниження рухової активності, сприяючи тим самим зниженню 
психологічної і фізичної стійкості організму. Рухові обмеження значно 
знижують життєві можливості, служать причиною стресу, втрати віри в 
себе. Через туризм здійснюється лікування і профілактика психо-
соматичних захворювань, підтримка фізичної форми і здоров’я. 

По-друге, туризм створює середовище повноцінного спілкування, в 
якому людина з проблемами взаємодіє з різними людьми, встановлює 
соціальні контакти і має можливість виконувати різні соціальні ролі. 
туризм зменшує почуття втрати гідності, неповноцінності, інтегрує людей 
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з особливими потребами в суспільство. У подорожі члени групи 
спілкуються та допомагають один одному- пройти по маршруту, побачити 
історичні та культурні пам’ятки, побувати на природі. Таким чином, 
створюється мотивація для активно участі в подорожі. Спілкування в групі 
знімає невпевненість, внутрішню скутість, позбавляє від нудьги, самотності 
і депресії, дає можливість встановити дружні контакти, тим самим туризм 
сприяє психологічній реабілітації адаптації людей з інвалідністю, і їх 
інтеграцію в суспільство. 

По-третє, сприятливий клімат, красива природа, близькість водних 
просторів (річка, озеро, море), пам’яток матеріальної культури – все це 
сприяє позитивному психоемоційному настрою, що також є реабілітуючим 
фактором. 

По-четверте, туризм дає можливість для розвитку особистості. 
Пізнання історії, культури, життя інших народів несе в собі великий 
потенціал, збагачує досвід, розширює кругозір [4]. 

Для людей з інвалідністю велике значення мають доступність 
готелів, ресторанів, пляжів, лікарень, спортивних та екскурсійних об’єктів, 
транспорту. Якщо людина на візку вирушила у подорож, вона повинна  
бути впевненою, що не буде відчувати дискомфорт. 

Для ефективного використання туризму в якості реабілітаційного 
засобу для людей зі особливими потребами необхідно дотримуватися 
деяких правил і умов:  

• Вид туризму підбирається в залежності від порушених функцій і 
відповідно до індивідуальної програми реабілітації;  

• Також необхідно враховувати персональний інтерес, бажання, 
фінансові можливості, місце проживання (місто або сільська місцевість), 
очікувані реабілітаційні результати.  

• Туризм повинен бути безпечним для туристів і оточення. 
Туристична діяльність обов’язково передбачає огляд визначних пам’яток. 
Турист повинен мати деяку фізичну підготовку, готовність долати 
труднощі психологічного характеру і погодні умови. 

• Включення в соціум, впевненість в собі, активність в проведенні 
дозвілля, уявне знищення кордонів, навички та вміння активного побудови 
свого життя, адекватна поведінка – ось критерії успішного процесу 
інтеграції в суспільство людей з обмеженими фізичними можливостями [1] 

Туризм являється унікальним явищем для реабілітації людей з 
обмеженими можливостями та включає в себе як пізнавальний процес, так 
і дає можливість повноцінної соціалізації. Процес цей взаємовигідний – всі 
люди потребують спілкування, підтримки (інколи людина з інвалідністю 
своїм прагненням до життя, волею, може надихнути  здорову людину до 
кращого сприйняття і осмисленого прожиття кожної хвилини життя). 
Соціальна та психологічна реабілітація надасть особі з інвалідністю змогу  
змінити соціальну роль в суспільстві, оволодіти технологіями ефективного 
функціонування  в різних умовах перебування, соціально активізуватись  в 
процесі туристичних заходів, трансформувати  свій світогляд, розвити 
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діяльність на самообслуговування і догляд за собою та організувати побут 
в умовах навколишнього середовища, оволодіти новими знаннями, 
уміннями та навичками. 

Сьогодні в державі дуже часто говорять про доступність , маючі на 
увазі пандуси та транспорт для інвалідів, хоча в Європі вважають, що 
доступність, це не тільки можливість безперешкодного пересування, а в 
першу чергу – це створення середовища, в якому людина з інвалідністю 
комфортно б себе почувала, могла спілкуватись, навчатись та працювати. 
Попит на ринку туризму, доступного для всіх, буде рости вже в найближчі 
роки. Інформації про доступний туризм та експертних досліджень в нашій 
країні практично немає, хоча це перспективний напрямок й самої 
туристичної галузі, й, що найбільш суттєво, реабілітації людей з 
обмеженими можливостями. На сьогоднішній день, перспективними 
напрямками розвитку інклюзивного туризму є: лікувально-оздоровчий, 
культурно-пізнавальний, сімейно-молодіжний, професійно-трудовий та не 
олімпійського фізично-спортивного спрямування. Хоча держава піклується 
інвалідами (реабілітаційні центри, параолімпійський рух, санаторії, 
курорти, тощо), але значна частина категорії інвалідів все ж знаходиться 
вдома наодинці зі своїми проблемами.  

Туризм – вид реабілітації, який може реально допомогти 
відновитись, покращити психологічно самопочуття, перестати фіксуватися 
на своїх соматичних відчуттях, і, залучаючись до ритму розпорядку, вийти 
з важкої стресової ситуації, пов’язаної з захворюванням і наслідками 
лікування, відчути себе активним, потрібним, відчути жагу до життя. При 
цьому в Україні гостро постає питання не лише транспортної доступності 
та адаптації туристичних маршрутів, а й відсутності нормативно-правового 
забезпечення, системи методичного супроводу, системи підготовки 
фахівців, державного фінансування тощо. Закон «Про реабілітацію 
інвалідів в Україні», який діє з 2005 року, давно вимагає внесення 
сучасних змін та доповнень, адже в країні з’явилася нова категорія 
громадян – це учасники та постраждалі внаслідок АТО, зазвичай молоді, 
активні люди, які прагнуть до активного способу життя та спілкування, це 
і стало рушійною силою для розробки та впровадження нових видів 
реабілітації, а саме інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму [2].  
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ПРОФІЛАКТИКА ТА КОРЕКЦІЯ 
ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ НЕПОВНОЛІТНІХ 

 
Девіантна поведінка неповнолітніх є актуальною та поліаспектною 

проблемою. Важливим є те, що упродовж останніх років у сучасному 
суспільстві спостерігається динаміка зростання кількості малолітніх дітей з 
девіантною поведінкою, урізноманітнення форм девіації. Проблема 
девіантної поведінки підростаючого покоління тісно пов’язана зі 
значущими питаннями її профілактики та корекції. Для успішної 
профілактики такої поведінки дітей необхідна систематична, комплексна 
робота з корекції відхилень у вчинках, системний аналіз чинників, що 
обумовлюють девіантну поведінку [1, с. 47]. 

Проблему девіантної поведінки неповнолітніх, її профілактику та 
корекцію вивчали такі вчені, як С. О. Гарькавець, О. В. Змановська, 
Ю. О. Клейберг, Н. Ю. Максимова, К. Л. Мілютина, Н. П. Пихтіна, 
Л. Б. Шнейдер та ін. 

Девіантна поведінка (від лат.deviatio – відхилення) – система дій і 
вчинків людей, соціальних груп, що суперечать соціальним нормам або 
визнаним у суспільстві шаблонам поведінки і проявляються у вигляді 
незбалансованих психічних процесів, неадаптованості, порушенні процесів 
самоактуалізації та ухиленні від контролю особистості над власною 
поведінкою [1, с. 84]. 

Девіантна поведінка має складну природу, зумовлену 
найрізноманітнішими чинниками, що перебувають у взаємодії та 
взаємовпливі. До психологічних чинників детермінації девіантної 
поведінки молоді належать психопатології, порушення емоційно-вольової 
сфери, дисгармонія соціально-психологічного розвитку, нестійкість уваги, 
швидке виснаження, зміни настрою, відсутність рішучості, порушення 
душевної рівноваги. Фахівці з соціальної роботи та соціальної педагогіки 
до психологічних факторів ризику девіантної поведінки відносять 
акцентуації характеру, реакцію групування, потяг до самоствердження, 
задоволення почуття цікавості, бажання виглядати дорослим, потребу 
змінити психічний стан у стресовій ситуації, інфантилізм [2, с. 288–281]. 

Тому основним завданням вирішення проблеми девіантної поведінки 
підлітків стають превентивні заходи із запобігання девіації, профілактика й 
за необхідності, психолого-педагогічна корекція.  

Зміст соціальної профілактики становлять: роз’яснення правових 


