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РОЗДІЛ 1. ДЛЯ ПУТІВНИКА
1.1. Вступна інформація
У всьому світі налічується більше 650 мільйонів людей з інвалідністю,
що
становить
близько
10-15%
населення світу. За даними ПРООН,
80% інвалідів проживають у країнах,
що
розвиваються.
За
оцінками
Світового банку, 20% найбідніших
категорій населення Землі є особами
з інвалідністю. Отже, проблеми людей
з
інвалідністю
належать
до
міжнародного кола, і міжнародна
спільнота розробила загальні норми та принципи формування політики
щодо інвалідів. Протягом більше півстоліття проблема людей з
інвалідністю була предметом зацікавленості ООН та інших міжнародних
організацій.
Основні принципи формування політики на державному рівні щодо
інвалідів, розроблені протягом останніх півстоліття міжнародним
співтовариством, можна навести таким чином:
■
Забезпечення інвалідів гарантією всього спектру політичних,
економічних, культурних і громадянських прав як рівних членів
суспільства;
■ заборона дискримінації людей з інвалідністю;
■ забезпечення права інвалідів на життя в суспільстві, де вони
народилися (міжнародна спільнота виступає проти ізоляції інвалідів);
■ Забезпечення рівного доступу для людей з інвалідністю та їх повного
залучення до суспільного життя;
■ створення умов для інтеграції інвалідів у соціально-побутові та
трудові відносини;
■ наявність соціальної, інформаційної та промислової інфраструктури;
■ забезпечення доступності послуг для людей з інвалідністю по всій
країні, незалежно від місця проживання (місто, село тощо);

■ Підвищення рівня та якості життя людей з інвалідністю, включаючи
освіту, зайнятість, доходи, охорону здоров'я та суспільне життя.
Основні міжнародні інструменти, що регулюють права осіб з
інвалідністю, які стали основою прийнятих законодавчих та
нормативних актів, що стосуються людей з інвалідністю в усьому світі,
включають:
- Конвенція про права інвалідів (прийнята Організацією Об'єднаних
Націй); https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-ofpersons-with-disabilities.html

Загальна декларація прав людини, прийнята Організацією
Об'єднаних Націй у 1948 році. Загальна декларація починається з
визнання того, що «притаманна гідність всіх членів людської сім'ї є
основою свободи, справедливості і миру у світі». Документ заявляє, що
права людини є універсальними - повинні бути доступними для всіх
людей, незалежно від того, хто вони і де вони живуть. Загальна
декларація включає громадянські та політичні права, такі як право на
життя, свободу, свободу слова та приватність. Декларація також
включає економічні, соціальні та культурні права, такі як право на 66
соціальне забезпечення, охорону здоров'я та освіту.
- Два міжнародних пактів - Пакт про економічні, соціальні і культурні
права та Міжнародного пакту про громадянські і політичні права був
прийнятий в грудні 1966 року Генеральною Асамблеєю Організації
Об'єднаних Націй. Разом із Загальною декларацією прав людини вони
утворюють міжнародний документ, який називається Міжнародним
законопроектом про права людини.
Декларація про права розумово відсталих осіб, проголошена
Генеральною Асамблеєю ООН у 1971 році, в якій зазначається, за
висловом того часу, що «розумово відсталі [тобто інтелектуально або
інваліди з розвитком] мають максимальний рівень доцільності такі ж
права, як і інші люди ‖. Вони включають належну медичну допомогу та
освіту, економічну безпеку та захист від експлуатації, серед інших прав.
У декларації підкреслюється, що особи з вадами розумового розвитку
повинні жити зі своїми сім'ями, а не бути інституціоналізованими і
повинні брати участь у спільноті.

- Декларація про права інвалідів, прийнята Генеральною Асамблеєю
Організації Об'єднаних Націй у грудні 1975 року. Ця декларація
гарантує, що інваліди мають право на повагу до їхньої гідності та що
вони мають громадянські та політичні права, а також економічні права
та права соціальної безпеки. Забороняється дискримінація людей з
інвалідністю на підставах або ситуаціях, які стосуються їх чи їхніх сімей.
- Конвенція про професійну реабілітацію та працевлаштування
інвалідів, прийнята 1 червня 1983 року Генеральною конференцією
Міжнародної організації праці, яка
набула чинності 26 червня 1985
року.
―Принципи захисту осіб з
психічними
захворюваннями
та
поліпшення психічного здоров'я »,
прийняті Генеральною Асамблеєю в
1991
році.
Хоча
психічні
захворювання
не
завжди
є
інвалідністю,
Хоча
психічні
захворювання не завжди є інвалідністю, Принципи мають певне
значення в рамках більш широкого обговорення прав осіб з розвитком і
психіатричними відхиленнями.
Двадцять п'ять Принципів стосуються: основних свобод і основних прав;
захист неповнолітніх; життя в громаді; визначення психічних
захворювань; медичне обстеження; конфіденційність; роль громади та
культури; стандарти догляду; лікування; ліки; згода на лікування;
повідомлення про права; права та умови в психіатричних закладах;
ресурси для психіатричних закладів; принципи прийому; примусовий
прийом; орган з розгляду, процедурні гарантії; доступ до інформації;
злочинців; скарги; моніторинг та засоби захисту; впровадження; сферу
застосування принципів, що стосуються психіатричних закладів;
збереження існуючих прав. "Ці принципи повинні застосовуватися без
будь-якої дискримінації" "до всіх осіб, які потрапили до психіатричної
установи". Принцип 23 щодо імплементації стверджує, що: «Держави
повинні впроваджувати ці Принципи шляхом відповідних законодавчих,
судових, адміністративних, освітніх та інших заходів, які вони

періодично переглядають» і «повинні зробити ці принципи широко
відомими».
Серед головних підсумків Десятиліття інвалідів було прийняття
Генеральною Асамблеєю 20 грудня 1993 року Стандартних правил
щодо вирівнювання можливостей інвалідів (резолюція 48/96).
Незважаючи на те, що стандартні правила не є юридично обов'язковим
документом, вони є серйозним моральним і політичним зобов'язанням
урядів вживати заходів для досягнення рівноваги можливостей для
людей з інвалідністю. Правила слугують інструментом формування
політики та основою для технічного та економічного співробітництва.
Стандартні правила складаються з 22 правил, що узагальнюють
повідомлення Всесвітньої програми дій. Правила враховують
перспективу прав людини, яка була розроблена протягом Декади. 22
правила щодо осіб з інвалідністю складаються з чотирьох розділів передумов для рівної участі, цільових областей для рівної участі,
заходів реалізації та механізму моніторингу - і охоплюють всі аспекти
життя інвалідів. Стандартні правила для вирівнювання можливостей
інвалідів передбачають призначення Спеціального Доповідача для
88
моніторингу виконання Правил.
Європейська Соціальна Хартія - це договір Ради Європи, який був
відкритий для підписання 18 жовтня 1961 року і спочатку набув чинності
26 лютого 1965 року, після того, як Західна Німеччина стала п'ятою з 13
країн, які підписали цю Конвенцію. До 1991 р. Її ратифікували 20 країн.
Хартія була переглянута в 1996 році. Переглянута Хартія набула
чинності в 1999 році і поступово замінює початковий договір 1961 року.
Хартія гарантує фундаментальні соціальні та економічні права як
аналог Європейської конвенції з прав людини, яка стосується
громадянських і політичних прав. Вона гарантує широкий спектр
повсякденних прав людини, пов'язаних з працевлаштуванням, житлом,
охороною здоров'я, освітою, соціальним захистом і добробутом. Хартія
наголошує на захисті вразливих осіб, таких як літні люди, діти, інваліди
та мігранти. Вона вимагає гарантування гарантованих прав без
дискримінації.
Жоден
інший
правовий
інструмент
на
загальноєвропейському рівні не може забезпечити такого широкого і
повного захисту соціальних прав, як це передбачено Хартією, яка також
служить точкою відліку в законодавстві Європейського Союзу. Більшість

соціальних прав у Хартії ЄС про основні права ґрунтуються на
відповідних статтях Хартії. Отже, Хартія розглядається як соціальна
конституція Європи і є важливим компонентом архітектури прав людини
на континенті. Хартія основних прав Європейського Союзу (Хартія)
об'єднує основні права кожного, хто живе в Європейському Союзі (ЄС).
Вона була запроваджена з метою забезпечення послідовності та
ясності прав, що встановлювалися в різний час і по-різному в окремих
країнах-членах ЄС.
Хартія встановлює повний спектр цивільних, політичних, економічних і
соціальних прав, заснованих на:
• основні права і свободи, визнані Європейською конвенцією з прав
людини;
• конституційні традиції держав-членів ЄС, наприклад, довготривалий
захист прав, які існують у загальному праві та конституційному праві
Великобританії та інших держав-членів ЄС;
• Соціальна Хартія Ради Європи;
• Хартія Співтовариства про основні соціальні права працівників, та
інші міжнародні конвенції, учасниками яких є ЄС або його державичлени.
Хартія стала юридично обов'язковою для держав-членів ЄС, коли
Лісабонський договір набув чинності в грудні 2009 року.
1.2. Просування доступного туризму для всіх
В усьому світі оцінюється, що більше 1 мільярда людей з інвалідністю, а
також більше 2 мільярдів людей, таких як подружжя, діти та опікуни
інвалідів, що становить майже третину населення світу, на які
безпосередньо впливає інвалідність. Хоча це означає величезний
потенційний ринок для подорожей і туризму, він все ще залишається в
значній мірі недостатньо забезпеченим через недоступні подорожі та
туристичні об’єкти та послуги, а також дискримінаційну політику та
практику.
https://www.un.org/development/desa/disabilities/issues/promotingaccessible-tourism-for-all.html

1.3. Що таке доступний туризм?
Доступний туризм дає можливість всім людям брати участь і
насолоджуватися туристичним досвідом. Більше людей мають потреби
в доступі, незалежно від того, пов'язані вони з фізичним станом.
Наприклад, старші та менш мобільні люди мають потреби в доступі, що
може стати величезною перешкодою під час подорожей або туризму.
Таким чином, доступний туризм є триваюча спроба забезпечити
туристичні місця, продукцію і послугами доступними для всіх людей,
незалежно від їх фізичних обмежень, інвалідності або віку. Це включає
в себе публічні та приватні туристичні місця, об'єкти та послуги.
Доступний туризм включає в
себе процес співпраці між усіма
зацікавленими сторонами, урядами,
міжнародними
установами,
туристичними
операторами
і
кінцевими користувачами, в тому числі
особами з інвалідністю та їхніми
10
10
організаціями. Успішний туристичний
продукт
вимагає
ефективних
партнерських відносин та співпраці в багатьох секторах на
національному, регіональному та міжнародному рівнях. Від ідеї до
реалізації, конкретний візит до місця туристичного призначення
зазвичай включає багато факторів, доступ до інформації, мандрівки
різних видів, місцеві перевезення, житло, магазини та ресторани. Таким
чином, вплив доступного туризму виходить за межі туристичних
бенефіціарів до більш широкого суспільства, укріплюючи доступність до
соціальних та економічних цінностей суспільства. https://www.disabledworld.com/travel/

Доступний туризм, визначений Дарсі і Діксоном (2009 р., С.34):
Доступний туризм є триваючої спробою забезпечити туристичні
напрямки, продукти і послуги доступні для всіх людей, незалежно від їх
фізичних обмежень, інвалідності або віку.
• Доступний туризм охоплює публічні та приватні туристичні місця.

• Доступний туризм дозволяє людям з вимогами доступу, в тому числі
мобільності, зору, слуху і когнітивних вимірів доступу, щоб
функціонувати незалежно один від одного і справедливості і гідності за
допомогою надання універсально сконструйованих туристичних
продуктів, послуг та навколишнього середовища.
Це визначення включає всіх людей, включаючи тих, хто подорожує з
дітьми в дитячих колясках, людей з інвалідністю та людей похилого віку.
Відзначаючи перешкоди, з якими стикаються люди з інвалідністю або
інші особи з вимогами доступу, використовуючи фундаментальні
аспекти подорожей, високоповажні посадовці Організації Об'єднаних
Націй (ООН) закликають політиків, організаторів поїздок та компанії, які
працюють з людьми з інвалідністю, працювати разом, щоб зробити
подорожі більш доступними.
1.4. Мандат Всесвітньої туристичної організації (UNWTO)
Беручи до уваги, що мандат UNWTO є "сприяння відповідальному,
сталому і універсально доступному туризму"; Натхненний Глобальним
етичним кодексом туризму, прийнятим Генеральною Асамблеєю
UNWTO у 1999 році, і визнаний Генеральною Асамблеєю ООН у 2001
році, стаття 7 якої підкреслює, що «…прямий і особистий доступ до
відкриття та користування планетою ресурси є рівно відкритим для всіх
мешканців світу», і явно рекомендує, що «туризм для людей з
інвалідністю повинен бути заохочений і полегшений».
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/wtd2016_declaration_english.pdf
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/goodpracticesintheaccessibletourismsupplychain
_en_2016_2_web_20160726122._revisado_vfinal_2_acessupdated_on_the_web.pdf

1.5. Міжнародні дії та нормативні рамки
Конвенція ООН про права інвалідів (КПІ) була прийнята Генеральною
Асамблеєю ООН у грудні 2006 року. Стаття 9 КПІ щодо доступності
вимагає від держав-учасниць вжити відповідних заходів для
забезпечення рівного доступу людей з інвалідністю до фізичного
середовища, інформаційних, транспортних та інших об'єктів і послуг,
відкритих або наданих громадськості. Вона також вимагає усунення
перешкод і бар'єрів для доступності, включаючи всі транспортні засоби

та засоби. Крім того, стаття 30 про участь у культурному житті,
відпочинку, відпочинку та спорту також вимагає від держав-учасниць
забезпечити, щоб інваліди користувалися перевагами туризму.
На історичній зустрічі високого рівня ООН з інвалідності та розвитку, яка
включала декількох глав держав, у 2013 році обговорювалася проблема
інвалідності та розвитку, і на засіданні було висловлено заклик до
поглиблення заходів щодо включення інвалідності до глобальної
програми розвитку. У підсумковому документі зустрічі доступність була
визначена як ключова область для дій.
Крім того, у своєму посланні до 2013 World Habitat Day Генеральний
секретар ООН Пан Гі Мун закликав
міжнародне співтовариство зробити
міста та міста доступними для всіх. У
нещодавньому Порядку денному для
глобальних дій 2030 року, що містить
цілі сталого розвитку (ЦУР 2015),
ціль
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зосереджується
на
принципах
«Зробити
міста
та
12
12
населені
пункти
інклюзивними,
безпечними, стійкими та стабільними». Ця мета охоплює туризм і
рекреацію через заклик до положень універсального дизайну для
доступних і стійких транспортних систем, інклюзивної урбанізації та
доступу до зелених і громадських просторів. У своїй Декларації 2011
року Світова туристична організація Організації Об'єднаних Націй
(UNWTO) передбачила, що туризм збільшиться і отримає сталий
розвиток, досягнувши 1,8 мільярда міжнародних туристів до 2030 року.
Прямі вигоди від заохочення більш стійких звичок подорожі серед
користувачів.
Одним з результатів "Саміту Землі" 1992 року, на якому концепція
сталого розвитку отримала світове визнання, є Програма 21 "Подорожі
та туризм". Вона підкреслює переваги, які може принести туризм у
сільській місцевості, але також підкреслює життєву необхідність
планування та управління сільським туризмом.

Які перешкоди для подорожей і туризму для людей з
інвалідністю?
Для людей з інвалідністю подорож може бути проблемою, оскільки
пошук інформації про доступні послуги, перевірка багажу на літаку,
бронювання номера для задоволення потреб доступу, часто
виявляється важким, дорогим і трудомістким.
1.5.1.

1.5.2. Проблеми для інвалідів включають:
• Непідготовлений професійний персонал, здатний інформувати та
консультувати з питань доступності;
• Недоступні послуги бронювання та пов'язані з ними веб-сайти;
• відсутність доступних аеропортів і перенесення об'єктів і послуг;
• відсутність адаптованих і доступних готельних номерів, ресторанів,
магазинів, туалетів і громадських місць;
• Недоступні вулиці та транспортні послуги;
• Недоступна інформація про доступні об'єкти, послуги, оренду
обладнання та туристичні пам'ятки.
Конкретні проблеми, з якими часто стикаються туристи з інвалідністю,
намагаючись забронювати відпочинок, мальовничі тури та проживання,
можуть включати:
• Відсутність добре адаптованих готельних номерів;
• Відсутність доступу до аеропорту;
• відсутність транспортних засобів, доступних для інвалідних колясок;
• Відсутність доступних ресторанів, барів тощо;
• недоступні або лише частково доступні веб-сайти;
• відсутність адаптованих туалетів у ресторанах і громадських місцях;
• Недоступні вулиці (паркування автомобілів на тротуарі тощо);
• відсутність професійного персоналу, здатного інформувати та
консультувати з питань доступності;
• відсутність інвалідного обладнання (інвалідні коляски, стільці для
ванн, туалети, електричні скутери);

• відсутність достовірної інформації про рівень доступності конкретного
атракціону (церква, замок, виставка тощо).
1.6. Чому важливий доступний туризм?
Доступність
є
центральним
елементом
будь-якої
політики
відповідального та сталого розвитку. Це як імператив прав людини, так і
виняткові можливості для бізнесу. У цьому контексті доступний туризм
приносить користь не тільки людям з обмеженими можливостями, а й
суспільству. Для забезпечення
того, щоб доступний туризм
розвивався стабільно, потрібно,
щоб туристичні напрямки виходили
за межі спеціальних послуг до
прийняття
принципу
універсального
дизайну,
гарантуючи,
що
всі
особи,
незалежно від їх фізичних або
пізнавальних потреб, можуть використовувати і користуватися
наявними зручностями. справедливим і стійким чином. Такий підхід
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передбачає пільгове або відокремлене ставлення до різноманітних
складових, що дозволяють безперешкодно використовувати об'єкти та
послуги всіма, у будь-який час, до справедливого ефекту.
https://www.ssa.gov/disabilityfacts/facts.html

Я не людина з інвалідністю - як це впливає на
мене?
Доступність також є важливим аспектом реалізації прав старого
населення світу. Коли ми стаємо старшими, збільшується ймовірність
нашої постійної або тимчасової непрацездатності. Орієнтація на
доступність може, таким чином, гарантувати, що ми зможемо повною
мірою брати участь у нашому суспільстві і в наші літні роки. Доступність
також приносить користь вагітним жінкам та особам, які тимчасово
стають нерухомими.
1.6.1.

Удосконалення фізичної та сервісної інфраструктури, яка приходить з
акцентом на доступність, також заохочують до фокусування більшої
кількості поколінь у планувальному розвитку. Для сімей з маленькими

дітьми доступна інфраструктура - зокрема, у сфері транспорту,
містобудування та будівництва - покращує здатність цих сімей брати
участь у соціальних та культурних заходах.
Організація Об'єднаних Націй прагне до сталого та справедливого
розвитку. Звичайно, внесення основних коригувань у об'єкт, надання
точної інформації та розуміння потреб людей інвалідністю може
призвести до збільшення кількості відвідувачів. Підвищення доступності
туристичних послуг підвищує їхню якість та їхнє задоволення для всіх
туристів, а також покращує якість життя в місцевих громадах.
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/chapter1.pdf?ua=1

1.7. Доступні маршрути у середньовічній частині міста
Львова (міські та архітектурні обмеження)…
1.7.1. Вступна частина.
Туризм як для звичайних осіб так для осіб з інвалідністю неможливий
без надання екскурсійних послуг, як найбільш ефективного та
інформативно наочного засобу знайомства з об’єктами та
місцевостями. Для осіб з інвалідністю саме організовані екскурсії, а не
самостійне знайомство з місцевістю, є ще більш актуальними через
низку обставин: по перше, знайомство з місцевістю проходить під
керівництвом кваліфікованого фахівця, який має не тільки професійні
знання щодо об’єктів та місцевості в цілому, але й враховує специфічні
потреби даної категорії екскурсантів (на відміну від звичайних туристів
даному контингенту набагато складніше самостійно організувати цей
процес); по друге, професійний екскурсовод завжди прилаштується під
вимоги і потреби щодо змісту та обсягу інформації, методів її подачі; по
трете, при організованому екскурсійному обслуговуванні вирішується
проблема транспортування екскурсантів; по четверте, під час
організованого екскурсійного обслуговування даного контингенту
прокладання маршруту має виключне значення і тому завжди будуть
враховані вимоги щодо безперешкодного доступу до об’єктів; по п’яте,
організоване екскурсійне обслуговування здебільшого передбачає
залучення помічників для його здійснення.
Проведення екскурсій безпосередньо у міському середовищі або на
природних об’єктах є поки що вкрай рідким та поодиноким явищем на
території нашої держави. Здебільшого такі заходи проходять під час

тематичних
фестивальних
заходів,
зокрема,
Всеукраїнського
фестивалю творчості осіб з інвалідністю «Барви життя» (м. Київ),
Всеукраїнської соціально культурної акції «Зірки в темряві» (м. Київ),
Всеукраїнського інтегрованого концертного проекту «Відчинилося
життя»
(м.
Чернігів),
Всеукраїнського
фестивалю творчості інвалідів «Ми діти
твої, Україно» (м. Київ), фестивалю
―ІнклюзіОН‖ (м. Харків). Така ситуація
пояснюється
декількома
основним факторами, зокрема наступними:
відсутність
комерційної
зацікавленості
традиційних підприємств туристсько екскурсійного обслуговування щодо даної
категорії споживачів, через його низьку
платоспроможність; високий ступінь відповідальності та рівня підготовки
і проведення такої специфічної екскурсійної послуги як «інклюзивна
екскурсія»; небагатий досвід серед екскурсоводів щодо проведення
екскурсій для даного контингенту споживачів; і, можливо, головне – 16
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непристосованість середовища екскурсійних об’єктів та місцевостей
для відвідування особами з інвалідністю. Про те з цього приводу в
державі поступово відбуваються певні зрушення і фактично центральні
частини великих міст вже мають необхідні елементи інфраструктури.
Так, окрім організації безбар’єрного середовища в містах України
встановлюють скульптури - макети, які детально відтворюють відомі
архітектурні будівлі з інформацією про них наданою шрифтом Брайля
на різних мовах. Такі скульптури вже давно використовують у багатьох
європейських містах (зокрема у м. Краків РП). Проте в Україні такі
об’єкти поки що не отримали достатнього розповсюдження, зокрема
перший такий проект був виконаний в Одесі де зараз нараховується
понад 10 таких скульптур, які презентують найвидатніші архітектурні
об’єкти міста, що значно полегшує проведення екскурсій для осіб з
інвалідністю по зору. Зроблені скульптури з полімеру, вкриті бронзовою
стружкою та містять написи на трьох мовах з перекладом на шрифт
Брайля. Зараз аналогічні скульптури також встановлені в Черкасах,
Львові, Києві та Харкові.

Для полегшення роботи екскурсоводів із особами з інвалідністю
(туристами та місцевими мешканцями) нижче пропонуються спеціально
опрацьовані три туристичні маршрути (котрі станом
на 2020 р.) частково адаптовані для осіб з
інвалідністю по зору та осіб котрі пересуваються на
кріслі колісному.
Нижчеподані
туристичні
маршрути про місту Львову, опрацьовані на основі
багатоденних і детальних аудитів доступності
історико-культурних об’єктів міста Львова, котрі у
вересні 2020 року провели експерти проекту.

1.7.2.

Маршрут 1: Доступна екскурсія по княжій
частині м. Львова/район Підзамче.

Сакральна архітектура Львова є однією з найстаріших у місті та чи не найбільшою
його окрасою. Зараз у Львові є понад сотня храмів, які будувалися як за
незалежності України, так і за часів Галицько-Волинського князівства.
Ми познайомимо Вас з історіями вісьмох найдавніших із них, перші згадки про які
датуються ХІІІ століттям.
Львів від самого початку був містом християнським, тож храми та монастирі
поставали упродовж всієї його історії.
До них історія також була невблаганною – численні перебудови змінювали вигляд
храмів, але у кожному з них залишилася бодай частка далекого і таємничого
середньовіччя.
І попри те, що за багатовікову історію багато храмів було зруйновано, до нашого
часу збереглося кілька храмів, які пам’ятають часи князя Данила та його
спадкоємців.
Отже, наш перший «доступний» туристичний маршрут по місту Львову
розпочинається із офіційного паркінгу туристичних автобусів, що знаходиться на
вул. Винниченка, 32. Напроти паркінгу знаходиться палац Архієпископа споруджено
у 1844 році (арх. Ян Зальцман). Сьогодні в ньому міститься Львівська Архідієцезія
Римсько-Католицької Церкви в Україні. Папа Римський Йоан Павло ІІ відновив
(16.01.1991) діяльність Львівської Архідієцезії. Вона охопила Волинську, Івано-

Франківську, Львівську, Рівненську, Тернопільську та Чернівецьку області, які
історично відповідали довоєнним дієцезіям.
Туристи з інвалідністю у супроводі волонтерів чи опікунів мають можливість
перейти через пішохідний перехід на другу сторону вул. Кривоноса, 1.
Повернувши праворуч, слідуючи вулицею Кривоноса вгору тротуаром (~25
м.) є пішохідний перехід котрий приведе туриста до середньовічного паркана, за
котрим зараз знаходиться Львівський державний університет внутрішніх справ.
Повернувши ліворуч і слідуючи вздовж паркану ще ~50 метрів турист потрапляє до
Церкви Блаженного Климентія Шептицького.
Об’єкт перший
Церква Блаженного Климентія Шептицького
вул. Кривоноса,1
Колишній Костел св. Казимира споруджено в 1656-1664 р.р. для ордену о.о.
Реформаторів. Пізніше храм і монастир передали «шариткам» - сестрам милосердя
св. Вікентія а Пауло, котрі утримували притулок для сиріт. Трохи далі - колишня
монастирська лікарня св. Вікентія а Пауло. За нею, у подвір'ї - маленький храм св.
Франциска. Сьогодні у колишньому костелі св. Казимира діє храм Блаженного о.
Климентія Шептицького. У цьому храмі почергово експонують сакральні експонати з
колекції Студіон – дивом вцілілі старовинні ікони, хрести... В
приміщенні
поруч,
в
бувшому
монастирі
17
ст.
знаходиться
унікальний
Музей
Митрополита
18
18
Андрея
Шептицького,
котрий
відкрили 29 серпня 2020. Щоденно у
музеї можна оглянути особисті речі
глави церкви, дізнатись про його життя, посвяту у монахи,
духовне служіння. Музей унікальний тим, що протягом
підпілля УГКЦ монахам і мирянам вдалося зберегти особисті речі Митрополита.
Вхід у музей є безкоштовним. Експозиції музею розташовані на першому поверсі і
всі приміщення музею є доступними на 95 % для пересування на кріслі колісному.
Невдовзі, у паркані з високими сходами, котрі все ще становлять суттєву перешкоду
для осіб з інвалідністю вищезгадані церкву і музей, буде споруджено гідравлічну
платформу (або тимчасовий пандус) і таким чином відвідувачі з інвалідністю
зможуть безперешкодно потрапити до церкви-музею та оглянути унікальні
експонати. У музеї є спеціально обладнаний туалет для осіб з інвалідністю. У
подвір’ї музею є можливість для водія з інвалідністю запаркувати автомобіль.
Ворота в це подвір’я знаходяться (~45 м.) ліворуч від головного входу в храм з
тротуару. При воротах, невдовзі буде встановлено переговорний пристрій типу
«домофон» для контакту з черговим, котрий вирішить питання заїзду особі з
інвалідністю автомобілем в подвір’я монастиря. Невдовзі, тут можна буде залишити
автомобіль і, пересівши в крісло колісне, безпроблемно можна заїхати в будівлю.
Якщо в користувача є широкий візок, то легко відчиняється друга стулка дверей.
Далі - жодних бар’єрів чи перешкод. Таким чином ми потрапляємо одразу в
приміщення Музею Митрополита Андрея Шептицького. З приміщень музею
можливо потрапити безпосередньо в Церкву Блаженного Климентія Шептицького.

Відвідавши церкву – музей нашим наступним пунктом на маршруті буде
Монумент Героїв Небесної Сотні.

Перед нами справжнє, «туристичне» випробування. На
сьогодні, щоби потрапити до Монументу Героїв Небесної
Сотні,
ми повинні пройти вулицею Кривоноса,
повертаємо ліворуч від входу до Музею Андрея
Шептицького (слідуємо вздовж паркану ~70 метрів). Не
доходячи до Галицького Ліцею є «зебра» пішохідного
переходу до сходів, що ведуть
в вниз до Монументу. Щоб
спуститися до Монументу сходами в кріслі колісному,
треба подолати близько 20 сходинок (в сходах є поруччя,
але не дуже зручні). Ці сходи самостійно людина на
інвалідністю, однозначно не подолає, крім того, попереду
ще три сходових прольоти. Отже, щоби попасти до
Монументу Героїв Небесної Сотні спробуємо вибирати, альтернативний шлях (у
вигляді велодоріжки з вулиці Кривоноса перед палацом Римокатолицького
Архієпископа), але велодоріжка прямує досить стрімко (~45°) вгору і особа з
інвалідністю сама його точно не подолає, тільки за допомогою волонтера.
Коли особа з інвалідністю, все таки потратила, до самого Монументу Героїв
Небесної Сотні – вже тут вистелено рівне і не слизьке покриття, придатне в будь
яку погоду самостійно пересуватися в кріслі колісному. Можна самостійно, в кріслі
колісному, виїхати на три різноманітні платформи, оглянути весь монумент і
прекрасні-панорамні види середньовічного Львова. Настійливо заохочуємо Вас
подолати всі труднощі! Доступного туалету не має. Автомобільного паркінгу для
осіб з інвалідністю, поки що, не має.

Об’єкт другий
Опис Монументу Героїв Небесної Сотні.
По праву сторону від церкви бл. Климентія Шептицького видно Меморіал пам’яті
Героїв Небесної Сотні.
17 квітня 2018 року у сквері «На Валах» заклали
пам’ятну капсулу, яка започаткувала будівництва
Меморіалу Небесної Сотні.
23 серпня 2019 р., у День Державного Прапора
України, у Львові на вул. Кривоноса-Замковій
відкрили першу частину унікального для всієї
України Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні.
Цього дня тут вперше замайорів синьо-жовтий стяг. На урочисту подію до Львова
приїхали близько 40 родин Героїв Небесної Сотні зі всієї України, учасники
Революції Гідності, волонтери Майдану, військові, учасники АТО/ООС, духовенство.
А також — представники влади, депутати та гості міста.

Концепція проекту Меморіалу - це створення мінімалістичного простору, який
передає дух сучасності та увіковічнює пам’ять Героїв Небесної Сотні, котрі віддали
своє життя під час Революції Гідності. Меморіал складається з двох частин: площі зі
стелою на верхній терасі та у перспективі пішохідного моста між пагорбами вздовж
вул. Кривоноса. Він виводитиме на терасу з боку вул. Замкової, де облаштовано
площу і стелу (висота 40 м., вона символізує стрілу і барикаду, яка була на
Майдані), присвячену Героям Небесної Сотні. Основний матеріал проекту —
кортен, який з часом змінює свою фактуру і має особливу символічність боротьби та
палаючого вогню. Меморіал наповнено злаковими рослинами, які нагадуватимуть
колоски пшениці, що є символом українського народу. Як зазначили автори проекту,
Меморіал пам’яті Героїв Небесної Сотні — простір, що покликаний вшанувати
пам’ять Героїв, які загинули під час подій Майдану. Станом на зараз побудована
меморіальна стела, яку покрито кортеном. Побудовано три оглядові майданчики,
встановлено таблички з портретами Героїв Небесної Сотні, які гравіровані на
нержавіючій сталі. Портерів Героїв 107. На портретах вказано ім’я, дату
народження та смерті, а також гасло кожного Героя, що розміщене під кожним
портретом. На портреті спеціальний отвір, де кожен може поставити квітку. Кожен
портрет погоджений з родинами загиблих Героїв.
Відвідавши Монумент Героїв Небесної Сотні нашим наступним пунктом на маршруті
буде монастир сестер Студиток.

З тильної сторони Монументу Героїв Небесної Сотні велосипедна доріжка (для
інформації, ця доріжка є фрагментом центрального
велокільця навколо історичного ядра Львова) пролягає далі
вздовж середньовічного паркану. Цією
доріжкою особі з вадами зору можливо
(разом
із
волонтером)
за
3.
хв.
домандрувати
(прекрасно
відновленою
вулицею Піша) до площі Вічева 2, (до
середньовічного монастирського комплексу
Бенедиктинок, це наша наступна атракція на
маршруті, запрошуємо далі, тільки не
здаватися!).
!Увага вулиця Піша є з дуже стрімким нахилом, а також замощена горбатим каменем і тому
є небезпечна для пересуванню на кріслі колісному. По тій причині ми не рекомендуємо
людям на візках спробувати подолати цей шлях, навіть із супроводом…
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Об’єкт третій
Колишній Бенедиктинський монастир/тепер монастир сестер Студиток (Площа
Вічева, 2)
Як альтернативна дорога до
Бенедиктинського
монастиря,
провадить вздовж
Монументу
Героям Небесної Сотні і біжить
вниз по вулиці Кривоноса поруч з
Управлінням пожежної охорони,
тут ми маємо (з права і з ліва)
широкі
і
гарно
вимощені
тротуари, є перехід з пониженням до площі Данила
Галицького, встановлені огородження/металеві турнікети і людина з інвалідністю може
пересуватися самостійно і безперешкодно (але все таки через крутизну вулиці Кривоноса
(~45°) краще мандрувати, в супроводі з волонтером). Ми повертаємо праворуч на
вул.Насипна (до Бенедиктинського монастиря залишилося ~70
м.) на цій дистанції звичайно трапляються деякі надщерблення в
бруківці і перепони від водогінних труб, які прокладені поперек
тротуару. До самого входу до монастиря веде гарний тротуар, є
пішохідний перехід з пониженням і тактильною плиткою. Отже, ми
знаходимося на подвір’ї перед Церквою і особі з інвалідністю на
кріслі колісному можна проїхати далі лише за допомогою
волонтера, оскільки тут є перепони через широкі щілини між
тротуарними плитами і значною перешкодою є 6 сходів (без поручнів), щоби вийти на
терасу перед Церквою та входом до школи Св.Софії. Ліворуч є ненормативний через
стрімкий нахил і ширину пандус, особі з інвалідністю ним буде досить незручно
пересуватися, оскільки кут пандуса є досить значним і металопластика декоративного
парканця, також є перешкодою. Металевий кований парканчик, що відділяє терасу перед
входом в Церкву, також містить загрозу через шпилясті елементи.

Бенедиктинський монастир/монастир сестер Студиток (Площа Вічева, 2)
Колишній
монастирський
комплекс
сестербенедиктинок – одна
з перлин львівської
архітектури,
створена генієм і
одним з найкращих
середньовічних
львівських зодчих, Павлом Римлянином. І хоча
цей архітектурний шедевр розташований лише в п’яти хвилинах ходи від площі
Ринок, він залишився в стороні від основних туристичних маршрутів по місту, а тому
відомий менше за інші пам’ятки – і не лише туристам, а й багатьом львів’янам.
Зараз в колишній обителі бенедектинок, де монахині моляться уже понад 400 років,
функціонує Святопокровський жіночий монастир Студійського уставу та навчаються
діти в школі Святої Софії. В церковному приміщенні є безкоштовна виставка
унікальних писанок і церковна крамниця.

Монастир сестер Бенедиктинок у Львові був заснований у 1593 році. Його створив
для своїх трьох дочок, які вирішили стати черницями, шляхтич Станіслав
Сапоровський. Ренесансний костел Всіх Святих будували у 1597–1616 рр. за
проектом Павла Римлянина. Костел постраждав від пожежі 1623 р. його відновив до
1627 р. з добудовою вежі архітектор Ян Покорович. Після пожежі 1748 р.
реставрація комплексу проводилась будівничим Мартином Урбаніком.
До однонавового мурованого костелу з шестигранною апсидою та сигнатуркою на
даху прилягає з південного сходу прямокутна в плані вежа. Костел і вежа укріплені
ескарпами й оздоблені білокам'яними різьбленими порталами та аттиком у стилі
маньєризму. Колись аттик прикрашала фігура Богородиці, яку зараз планують
відновити. У ніші південної стіни вежі встановлена скульптура Ангела Хоронителя.
З південного сходу до храму примикає ренесансна будівля монастиря з арками
лоджій, білокам’яними порталами та скульптурами, а також з оригінальною
конструкцією хрещатих склепінь, які підтримуються одним стовпом, споруджена
протягом 1612–1687 років.
У 1608–1610 рр. Монастир Бенедиктинок оточили високим муром, який частково
зберігся донині разом з в’їздною брамою. З зовнішнього боку над порталом брами
збереглась ікона Вознесіння Пресвятої Богородиці. З
внутрішнього боку – дуже
знищений образ Архангела
Михаїла. До брами примикає
двоповерховий
будиночок
капелана збудований у 1780 р.
22
22
і реконструйований у 1882-му.
На подвір’ї монастиря збереглось кілька житлових і
господарських будинків ХІХ ст.
Розташований поза міськими фортифікаціями монастир був самостійним
оборонним комплексом. Раніше господарські й житлові будівлі монастиря та його
сади й городи займали велику оточену мурами територію й виходили до нинішніх
вулиць Ужгородської та Замковою, яка раніше називалась Кляшторною. Для
перепочинку і подальшої мандрівки, подвір'я монастиря, в будь-яку пору року, є напрочуд
гарним, затишним і мальовничим. Доступного туалету не має. Паркомісця для водія з
інвалідністю немає. Однак, в крайньому випадку, для водіїв і пасажирів з інвалідністю, котрі
користуються кріслами колісними, можна на короткий час залишити авто з краю проїзду у
подвір’я, перед воротами

Відвідавши монастир сестер Студиток нашим наступним пунктом на маршруті буде
Церква Божої Матері неустанної помочі/колишній костел Марії Сніжної.

Об’єкт четвертий
Виходимо з Бенедиктинського монастиря і рухаємося до
Костелу Марії Сніжної. Проходимо вздовж тротуару по
вулиці Вічевий 1. Тут можна комфортно проїхати в кріслі
колісному 15 метрів. Маємо гарне пониження в тротуарі і
безпечно, переходимо дорогу і потрапляємо на вулицю
Марії Сніжної, 6, хоча із значними перешкодами встеж таки
можливо подолати цю вулицю в кріслі колісному, оскільки
трапляються незначні перешкоди і перепади на тротуарі.
Вулиця замощена бруківкою, але особі з інвалідністю без
сторонньої допомоги її подолати складно, оскільки тротуар з
вибоїнами і зовсім звужується перед самим Костелом. Площа
перед костелом простора, має непогане замощення плиткою,
тут є лавочки і можна трохи відпочити серед зелені
спостерігаючи із пагорба на прилеглі вулиці Львова та
історичну забудову 19 ст. Однак, особі в кріслі колісному
потрапити до святині є складно, оскільки маємо три східці і
значний поріг (потрібна допомога волонтера, щоби оглянути інтер’єр Церкви). Доступного
туалету поблизу немає. Паркомісця для водія з інвалідністю немає.

Церква Божої Матері неустанної помочі (вул. Марії Сніжної, 2)
Колишній костел Марії Сніжної відноситься до числа найдавніших
християнських храмів Львова, був
заснований за доби пізнього
середньовіччя
німецькими
колоністами. Основні будівельні
періоди – ХІІІ ст. (спорудження
дерев'яного храму); бл. 1350 р. (мурований костел); XVII
ст. (відбудови); XVIII ст. (опорядження інтер'єру); 18881892 (реконструкція, архітектор Юліан Захарієвич –
впровадження
форм
неороманського стилю).
Храм розміщений на невеликому пагорбі на куті вул. Гонти
та пл. Ярослава Осмомисла. Мурований з каменю. Храм
однонавний, має видовжену вівтарну частину та гранчасту
апсиду, прямокутний в плані притвор з дзвіницею та
двосхилий дах з вежичкою на осі. Перед фасадом
розмішено сходи, що ведуть до входу. Нижній ярус
вхідного порталу – рустований. Портал та вікна, вміщені в
глибоких нішах, мають півциркульні аркові завершення. З
півночі добудована ризниця, мурована з цегли.
Інтер'єр костелу перекритий хрещатими склепіннями.
Комплекс внутрішнього опорядження включає елементи
барокової дерев'яної різьби XVIII ст. та розписи кінця ХІХ ст.
(художник Е. Лєпший).
Об'єкт, у своєму сучасному стані, є зразком перебудови
середньовічної споруди, проведеної в кінці ХІХ ст. в

традиціях архітектури історичних стилів.

Відвідавши Церкву Божої Матері неустанної помочі нашим наступним пунктом на
маршруті буде Церква Івана Хрестителя.
Туристу з інвалідністю на кріслі колісному спуститися до
площі Ярослава Осьмомисла абсолютно не зможе,
оскільки тут дуже круті сходи. Отже, ми повертаємося на
вул. Марії Сніжної і далі рухаємося далі по площі Звенигородській.
Тут тротуарне замощення досить погане і пересуватися самотужки
особі з інвалідністю буде важко, з'їзду з тротуарів та пандусів
немає, без сторонньої допомоги не перейти. Рухаємося далі 15 м.
праворуч на вул. Мосяжній є облаштований скверик, але він поки недоступний для людини
з інвалідністю, оскільки з бруківки немає виїзду на тротуар і є високий поребрик.
Продовжуємо рух вул. Рибна, де на розі є пониження в тротуарі. Виходимо на вул.Льва 2,
По правій стороні на тротуарі є з’їзд/пониження для візка, пересікаємо вулицю (з другої
сторони тротуару пониження немає), рухаємося вниз по тротуару 10 м. і виходимо на пл.
Старий Ринок.
Ремарка: вверх по вулиці Льва можна невдовзі буде перейти до мальовничої вело доріжки,
яка веде парком з задньої сторони Галицького Ліцею і ця дорога буде виходити на
Монумент Героям Небесної Сотні (але особі з інвалідністю в кріслі колісному, потрібна буде
допомога волонтера, оскільки самостійно пересуватися є складно і небезпечно, через
гострий кут/природній пагорб).
Щоб попасти до Церкви Івана Хрестителя, продовжуємо рух з кута вул. Льва, вздовж
тротуару по пл. Старий Ринок (тротуару який нещодавно є перемощений, але оскільки
підйом є досить стрімким, без допомоги волонтера не обійтись) у тротуарі є
з'їзд/пониження і ми нарешті, знаходимося перед Церквою Івана Хрестителя (через: високі
з'їзди з тротуарів, відсутність понижень, рух машин і вибоїни на дорозі, самостійно
пересікти вулицю Ужгородську до головного входу костелу буде дуже-дуже важко).
Сама по собі пл. Старий Ринок і прилеглі вулички створюють гарну романтичну ауру. А самі
вулиці Підгірна і Смерекова, які ведуть до Високого Замку, недавно є перемощені.
Прикро, але через високі сходи і відсутність доступного бокового в’їзду, особі в кріслі
колісному, потрапити до Костела Івана Хрестителя абсолютно не можливо. Доступного
туалету не має. Паркомісця для водія з інвалідністю не має.

вул.Мосяжна

вул. Рибна

пл. Старий Ринок

вулиці
Смерикова/Підгірна.
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Об’єкт п’ятий
Церква Івана Хрестителя (площа Старий Ринок, 3)
Споруда являє собою відреставровану до первісного виду кам‖яну церкву. Подвір’я
довкола храму оточене огорожею з триарковою дзвіницею.
Тепер тут розміщено музей стародавніх пам’яток Львова.
Храм відомий з часів княжого Львова із середини XIII століття
і вважається одним із найперших у Львові разом із церквою
святого Миколая. Досі ведеться дискусія щодо року
заснування святині, деякі дослідники пов’язують його появу
ще з дерев’яним храмом 1234 роком.
За більш традиційними версіями, костел
постав у 1260 або 1270 році як дарунок
князя Лева Даниловича молодій дружині
Констанції. Брати-домініканці, яких до
Львова запросила Констанція, начебто
збиралися побудувати костел на місці колишньої дерев'яної
церкви монахів-василіян. Княжна ж надала їм свій двір й
церковцю св. Івана Хрестителя, що розміщувалися чи то на
Старому ринку, чи на площі Музейній. І сталося це нібито на
зламі 1246-47 років, зразу ж після її весілля з князем Львом I
Даниловичем, або у 1270 році.
До другої половини XIX століття на арці, що з’єднує наву з пресбітерієм, існувала
табличка, на якій було зазначено, що храм збудовано 1270 року. Під час реставрації
1855 року було встановлено пам’ятну таблицю із цією датою. Найдавніша
документальна згадка про споруду відноситься лише до 1371 року. Проведені у
1989-1992 роках археологічні дослідження датують її першою половиною XIII
століття.
У XVI столітті відбулася перша значна перебудова – з північного боку прибудували
ризницю. У 1887 році відбулась радикальна перебудова костелу за участі
архітекторів Юліана Захаревича і Тадеуша Мюнніха. Храм набув вигляду каплиці,
виконаної у псевдороманській стилістиці. Лише вівтарний бік костелу зберіг
середньовічний вигляд.
Туристи з інвалідністю в кріслах колісних (у супроводі волонтерів чи
опікунів) мають можливість перейти через пішохідний перехід на праву
сторону пл. Старий Ринок, рухаємося вниз (25 м.) і повертаємо праворуч на
вул. Пильникарську. Ліва сторона вулиці практично гладка часом зустрічається
незначні вибоїни, на тротуарі машини тут не паркуються так що можна сміло
пересуватися. Тут є добрі пониження з тротуарів для переїзду через дорогу. На
самій вул. Пильникарській понижень в тротуарах немає, але сам тротуар є і гладко
вимощеним і достатньо широким (увага, деколи трапляються вибоїни). Однак в кінці
тротуару, щоби перейти до паркану Церкви Миколая, потрібні пониження на
тротуарах і потрібно бути максимально уважним бо їздять машини (трохи нижче бл.
25 м. є зебра преходу до Церкви Св. Миколая).

Вздовж паркана Церкви Св. Миколая тротуар також є добрий і гладкий, але
потрібна допомога волонтера, бо спуск є достатньо крутий (~35°).
Подвір’я перед церквою є добре вимощеним. Однак, для осіб з інвалідністю по зору
перепади в плитці і бруківці становитимуть незручності. Щоби потрапити, особі з
інвалідністю на кріслі колісному, до інтер’єру Церкви Миколая потрібно подолати
лише одну сходинку. Доступного туалету немає. Паркомісця для водія з
інвалідністю немає.

права
сторона
пл. Старий Ринок

в’їзд до подвіря
церкви Миколая
паркан
вздовж
вид
на
Церкву
Миколая
з
вул. церкви Миколая
Пильникарська

Об’єкт шостий
Церква Святого Миколая (вул. Хмельницького, 28)
Чинна
церква
Православної
церкви
України
традиційно
вважається
найдавнішим
храмом
Львова. Припускають,
що її міг заснувати ще
Король
Данило
Галицький. За іншою версією, фундаторами церкви
були давні львівські купці.
Археологічні розкопки, проведені у 1978 році, засвідчили заснування храму у ХІІІ
столітті. Точна дата – невідома, найдавнішою називають
1264 рік. У одній із тогочасних грамот 1292 року вказано,
що цей храм мав особливу опіку від великокняжого двору.
Будівля довгий час була надвірним храмом галицьковолинських князів та їх родинною усипальницею.
Сліди укріплень того часу не збереглися, але з літопису
відомо, що у дворі біля церкви була князівська скарбниця.
Звідти у 1340-х роках нападники взяли списи та мечі проти захисників Галицького
князівства, зруйнували замок і вкрали дві золоті корони, прикрашений діамантами
престол, коштовні хрести, князівський плащ та інші цінності. У часи відродження
православної церкви храм Святого Миколая відігравав вагому роль як осередок
віри та просвіти. Пожежа 1623 року завдала церкві пошкоджень, й упродовж усього
століття вона зазнавала регулярної шкоди від набігів татар. Збудований храм з
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білого тесаного каменю, археологи вбачають у фундаментах одну з найдавніших
будівель поселення, споруджену за зразком візантійського зодчества. Церква не
зберегла свого первозданного вигляду, від первісної будівлі залишилися тільки
фрагменти стін. Її змінили ґрунтовні перебудови після пожеж 1623 та 1800 років. У
другій половині XVII ст. церкву перебудували, роботи закінчили у 1701 році, про що
свідчить надпис на арці головної нави. У 1776 році
прибудували захристя.
Після добудов і перебудов церква зберегла головні риси
старовинної
архітектури
–
план
грецького
рівнораменного хреста і центральний купол. Цим вона
нагадує православні храми у південних країнах,
поєднуючи в собі традиції балканської та вірменської
архітектури. Мікс класичного візантійсько-руського
хрестовокупольного плану з романською будівельною технікою витворює новий
самобутній стиль, характерний для зодчества давньої Галичини. У церкві
зберігаються мощі Святого Миколая Чудотворця, котрі подарував церкві
антіохійський патріарх Йоаким V, требник Петра Могили 1719 року, хоругва 1760
року, на одному боці якої зображення святого Миколая, на другому – Ісус Христос.

Відвідавши Церкву Святого Миколая нашим наступним пунктом на маршруті буде
Монастир Святого Онуфрія.
Виходимо із воріт церкви Святого Миколая, повертаємо праворуч на вул.
Б. Хмельницького. Слідуючи нею приблизно 90 м. ми потрапимо до
монастиря Святого Онуфрія. І тут на туриста з інвалідністю: чи на кріслі
колісному чи з вадами зору чекають величезні перешкоди:…вибоїни в тротуарі, не
накриті водостічні ринви
поперек тротуару. Значну перешкоду для осіб з
інвалідністю по зору становлять бетонні т.зв. обмежувачі для автотранспорту півкулі на тротуарі і широкі отвори збору дощоприймачів і водостоків.
Вхід до духовного комплексу, через бокові в’їзні ворота (а це для мандрівника з
інвалідністю єдина можливість потрапити на територію Монастиря Святого
Онуфрія). Для тих, кому не важко підійматися по сходах, 50 м. нижче названих воріт
існує вхід на територію Монастиря через будівлю дзвіниці. Але для цього потрібно
подолати близько 30 сходинок. Сама територія монастирського подвір’я є дуже
приваблива. Тут і елементи фахверкової архітектури, і гарне озеленення, панорамні
види і церковна крамниця тощо. Доступного туалету на території Монастиря немає.
Спеціального відведеного паркомісця для водія з інвалідністю немає, однак є
можливість запаркувати авто безпосередньо на подвір’ї Монастиря.
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Прикро, але потрапити особі з інвалідністю в кріслі колісному до інтер’єру церкви
Святого Онуфрія абсолютно не можливо, оскільки треба подолати близько 15
крутих східців. Окрему небезпеку для осіб з інвалідністю становлять широкі отвори
в дощоприймачах на бруківці.

Об’єкт сьомий
Монастир Святого Онуфрія (вул. Замарстинівська, 36)
Ця
монастирьска
обитель
розташована
неподалік (~ 50 м.) від храму святого Миколая на
теперішній вулиці Богдана Хмельницького під
Високим Замком. Фахівці припускають, що
фундатором монастиря був князь Лев і звели
його у другій половині XIII
століття, хоча
документальні згадки датовані XV століттям.
Збереглось мало відомостей про його ранній і,
зокрема, княжий період до завоювання Львова
Казимиром III.

За легендою, в монастирі зберігався образ Матері Божої, намальований
євангелістом Лукою на кипарисовій дошці. Імператор Костянтин переніс ікону до
своєї столиці, а з Константинополя він разом з візантійською царівною Анною
потрапив до Києва. Через 300 років образ дістався князеві Леву, який і передав його
до монастиря василіан. У кінці XIV століття ікона потрапила до польської
Ченстохови і прославилася там дивами. Нині давній княжий образ Матері Божої
Ченстоховської цінується як найбільша святиня Польщі.
Монастирська церква спочатку була дерев’яною і розташовувалася ближче до
Замкової гори. Близько 1550 року на кошти князя
Костянтина Острозького завершене будівництво
двох нових мурованих церков на нинішньому їх
місці. Це були церкви св. Онуфрія і св. Трійці, що
прилягали одна до одної, але фактично
функціонували окремо.
Розквіт монастиря припав на XVІ століття – тоді
Успенське братства купили для монастиря землю і
його територія збільшується у кілька разів. Потім
князь Острозький дав грошей на розбудову обителі, завдяки чому з’являються
мурована церква та двізниця. Також монастир оточують міцними мурами через
набіги татар.
Монастир Святого Онуфрія разом із сусіднім вірменським монастирем був єдиною
оборонною ланкою тогочасного Львова. Також у другій половині XVІ віку в монастирі
оселився друкар Іван Федорович. У 1573 році Іван Федорович заснував в монастирі
друкарню, з якої вийшли львівський «Апостол» та «Буквар». За даними деяких
істориків, у 1583 році його і поховали на території монастиря.
1589 року Константинопольський патріарх Єремія II звільнив монастир від
підпорядкування Унівському монастиреві. Від цього часу він перебував під
протекторатом Львівської Ставропігії.
Монастир потерпів від великої пожежі Краківського передмістя у 1623 року, а також
1655 році та під час турецької облоги 1672 року. Після цього комплекс відбудували
та наново освятили у 1680 році. 1767 року монастир став Василіянським. У ХІХ
столітті монастир знову перебудували і такий вигляд обитель має до наших днів.
Навіть радянська влада не змогла знищити монастир, хоча й влаштувала там
гуртожиток. У 1977 році на території монастиря заснували музей Івана Федорова. А
отцям-василіянам обитель повернули 1989 року.
Відвідавши Монастир Святого Онуфрія нашим наступним пунктом на маршруті буде
Церква Святої Параскеви П’ятниці.

Відвідавши монастир Святого Онуфрія далі наш маршрут пролягає до
району Підзамче. Адже нам ще потрібно відвідати два цікавих істотко-архітектурних
об’єкти Церкву Святої Параскеви П’ятниці і Костел Святого Мартина. Ми слідуємо
далі вул. Б. Хмельницького ~100 м. перед нами невдовзі буде залізнична колія і
підземний перехід.

вул. Б. Хмельницького

Сходи
до
дзвіниці
Монастиря Святого Онуфрія
(нам вони, нажаль, не
доступні).

Щоби потрапити до Церкви Святої Параскеви П’ятниці нам залишилось
подолати мерів 200. Але перед нами, наступне складне випробування,
підземний перехід із крутими сходами, на котрих лежать металеві швелери.
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Звичайно, що самостійно їх подолати людині з інвалідністю є неможливо, як і 30
ризиковано це робити за допомогою сторонньої особи (волонтера) Крім того, вхід
до підземного переходу і вихід із нього є травматично небезпечними для всіх
людей, тротуар на вул.Долинського потребує негайного ремонту (а саме її ділянка
довжиною ~ 30 м. до перетину з вул. Б. Хмельницького).

Вхід до підземного переходу
під колією

Вихід з підземного переходу

«пандус» спуск

«пандус» підйом

Тротуар до Церкви
Святої Параскеви

Тротуар до Церкви Святої
Параскеви П’ятниці вул.

під колією вул. Долинського

П’ятниці вул.
Долинського

Долинського

Цю ділянку з підземним переходом ми настійливо рекомендуємо обійти.
Отже, слідуючи правою стороною вул. Хмельницького і не доходячи (бл. 20 м.) до
підземного переходу ми повертаємо ліворуч на вул. Татарську.

Перехід до мосту з
вул.Татарської

вул. Татарська

вул. Татарська
Перехід з під мосту на
вул. Долинського

Перехід з під мосту на
вул. Долинського

Вулицею Татарська нам доведеться подолати бл. 100 м. тротуаром паралельно до
колії вниз. Йдемо по лівій стороні тротуару, крісло колісне тут добре проїде, але
туристу з інвалідністю краще підстрахуватися волонтером. На праву сторону
тротуару не преходимо, бо його практично не має і тут є небезпечно. А ліва сторона
тротуару добре замощена і по ній можна рухатись. Трохи є похилий кут вулиці, але
він не дуже крутий. Внизу вулиці повертаємо праворуч, попід міст, а відтак знову бл.
100 м. рухаємося вгору по вул.Долинського.
Отже починаємо рухатися вгору по вулиці Долинській. Зразу хочемо сказати, що
треба скористатися допомогою волонтера оскільки вулиця стрімко починає
підніматися вгору (тому треба підстрахуватися допомогою помічника). Тим більше,

що в плитці зустрічаються вибоїни і є перешкоди від дощових рин. І такі перешкоди
постійно є від самого нижнього кута і до гори добрих 70 м.
Добрий тротуар починається тільки від Долинського 4, тут вже замощення є рівне
відчувається, що це вже юрисдикція готелю, тут вже можна пересуватися в кріслі
колісному, зовсім немає ніяких огороджень (до речі готель має пандус при вході.
Перешкод не буде метрів 25, а далі знову тротуар з вибоїнами тощо.

До Церкви Параскевії П’ятницької ми будемо рухатися лівою стороною
тротуару. Тротуар метрів 50 є в поганому стані вибоїни, нерівна плитка,
бруд і т.д.

Нерівності тротуару будуть до границі номера будинку Б. Хмельницького 42 (як з
правої так і з лівої сторони тротуару)… далі добрих 20 метрів буде прекрасне
покриття, пониження при переходах.
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Історична довідка - район Підзамче
Міські околиці на північ від сучасного історичного центру Львова упродовж усієї
історії вважалися "особливими". Навіть сьогодні серед львів’ян побутує
упередження про цю дільницю, як занедбану та соціально нестабільну.
Історія Підзамче цікава і контроверсійна. З XIV століття – це передмістя, що
розташоване за міськими мурами. З XIV століття й до приходу австрійської влади у
1772 році, ця дільниця опинилась поза межами міста, й здебільшого була населена
тими, хто з різних причин не міг проживати всередині міських мурів. Тільки у XIX
столітті воно стає частиною міста, де зосереджуються ремесла і початки індустрії.
Від перших років XX століття це індустріальний район Львова з фабриками та
дрібними промислами, котрий відділяє від середмістя залізниця – символ прогресу і
модернізації та одночасно уявна межа між центром і околицею.
У ХХ столітті це місце стало майданчиком цікавих подій реального та літературного
життя міжвоєнного Львова.
Цей район був заселений здебільшого єврейською громадою, а під час Другої
Світової Війни це місце ґетто і Голокосту.
Згодом – місце "нових львів’ян" – тих, хто оселився тут вже після війни. Післявоєнна
історія – це життя індустріального району, який так і не був окреслений
адміністративно, але набув багатьох символічних значень.
Особливості простору Підзамче можна розглядати через різноманіття щоденного
життя, яке включало і переплітало долі, думки і уявлення різних національних
спільнот і соціальних груп, які зробили цей район неповторним та цікавим.
На початку ХХ століття у Краківському передмісті, частиною якого було Підзамче,
вирувало жваве економічне життя. Це, безумовно, перетворювало Підзамче на
сприятливий ґрунт для впровадження модерних капіталістичних практик.

Рушійною силою процесів модернізації стала залізниця. Станція "Підзамче" була
збудована у 1869 році після прокладення залізничної колії Львів-Броди. Насипний
пагорб, на якому розташовувалось залізничне полотно, візуально відрізав Підзамче
від Середмістя.
Як і 150 років тому, тут проносяться потяги, а ми вирушаємо в глибину Підзамча.
Вийдемо на вулицю Богдана Хмельницького (колишня Жолкєвська), аби пройти нею
до перетину із вулицею Балоневою (сучасна Гайдамацька). Протягом усієї історії
Львова вулиця Богдана Хмельницького – одна з головних магістральних вулиць.
Колись вона існувала під назвою Волинський шлях, у XVIII столітті стала
Жовківською, у 1936 році була перейменована на честь засновника Жовкви –
Станіслава Жолкєвського, а в грудні 1944 року – перетворилася на вулицю Богдана
Хмельницького.
Дві історії зустрічаються на Підзамчі: індустріалізація та затишок. Тут сформувалася
легенда міста. Заводи стали невід’ємною частиною повсякденного життя мешканців
дільниці (від тих, що продукують віск, свічки та лаки, до тих, що виробляють лікери,
цукерки та консерви)...
Вже на вул.Б. Хмельницького кілька років тому був капітальний ремонт і тут
тротуари і пониження перед пішохідними переходами є ідеальними для
мандрівників з інвалідністю і в кріслах колісних, і з порушенням зору.
Потрапити до подвір’я і інтер’єрів Церкви Святої Параскеви П’ятниці можна
абсолютно без проблем. Доступного туалету немає. Паркомісця для водія з
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інвалідністю на разі немає.

Перехрестя
Долинського і
Хмельницького.

вул. Вхід до подвір’я Церкви Вхід до Церкви Святої
вул. Б. Святої Параскеви П’ятниці. Параскеви П’ятниці.

Об’єкт восьмий
Церква
Святої
Параскеви
Хмельницького, 77)

П’ятниці

(вул.

Нині чинна церква Православної церкви України
розміщена у старому районі Підзамче неподалік від
першої львівської торгової площі (нині площа Старий
Ринок) і водночас на дорозі, так званого, «Волинського
шляху». Ці фактори вказують на появу церкви ще у
княжий період. За даними археологічних обстежень

1978 року, її звели в період від кінця XIII до першої половини XIV століття.
Грецькою мовою ім’я Параскева означає назву дня тижня – «п’ятниця», на честь
якого і була названа свята великомучениця Параскева. Тому у назвах церкви
присутні тотожні між собою слова «Параскева» та «П’ятниця».
Початково збудована з ламаного каменю, однонавова. На
мурах церкви є залишки бійниць. Склепіння цегляні,
ймовірно, з часів пізніших перебудов. Закінчена гранчастою
апсидою, вдвічі нижчою за наву. Є дві бічні пізніші
прибудови. Середню частину церкви покриває стрімкий
двоспадовий дах із заднім фронтоном, над притвором
чотирибічна висока вежа, колись розмальована назовні, з
аттиком зі сліпою аркадою.
Церкву суттєво перебудували після пожежі 1623 року. Тоді ж була збудували і вежа
над притвором, яка початково мала оборонне призначення. На стіні помістили
пам’ятну таблицю, що сповіщає про завершення відбудови 15 серпня 1644 року.
Кілька разів пошкоджена, церква реставрувалася у 1870, 1886 і 1908 роках, зараз
поєднує в собі елементи готики і пізнього ренесансу. У 1908 році під час перебудови
за проектом Міхала Лужецького замість шатрового завершення церква отримала
струнку баню із ліхтарем і наріжними вежечками. Під час цієї перебудови на вежі
планувалось встановлення годинника, однак цього так і не
зробили.
Найбільша цінність церкви - п’ятирядний ренесансовий іконостас,
витвір львівських малярів і різьбарів середини XVI або першої
половини XVII століття, до якого пізніше додали шостий ряд.
Усього в іконостасі усього 70 ікон, барокові царські врата,
завершені розп’яттям із фігурами по боках. Найпишніша частина
іконостасу – портал із гарним архівольтом – іконою Христаархієрея, по обох боках – ряд апостолів на позолочених із
витисненим орнаментом дошках. Іконостас Церкви Святої Параскеви П’ятниці є
одним із найцінніших іконостасів України.
Відвідавши Церкву Святої Параскеви П’ятниці нашим наступним пунктом на
маршруті буде Костел Святого Мартина.

Вийшовши з Церкви Святої Параскеви П’ятниці повертаємо ліворуч і
слідуємо (метрів 50) технічно досконалим тротуаром по вул. Б. Хмельницького до
перехрестя з вул. Жовківською. Повертаємо ліворуч і далі слідуємо по вул.
Жовківській. Особі з інвалідністю краще перейти на праву сторону вулиці, оскільки
вона наново замощена і пресуватися нею є комфортно (але деколи зустрічаються
вибоїни). До Костелу Святого Мартина нам залишилося пройти ~100 метрів. На
подвір’ї перед Костелом є паркомісця для водія з інвалідністю та в окремій будівлі, є
доступні туалети (ч/ж).

вул.
Жовківська
сторона)

(ліва вул. Жовкіська

вул. Жовкіська (права
сторона, боковий вхід до
Костелу).

вул. Жовкіська (боковий
вхід до Костелу).

Об’єкт дев’ятий
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Костел Святого Мартина (вул. Жовківська, 8).
Мандруючи районом Підзамче, неодмінно загляньте на
вулицю Жовківську, 8. Саме там, куди не ступає нога
туристів, розташований бароковий Костел Святого
Мартина.
У XVII столітті за гроші польського шляхтича
Олександра Зборовського на тодішній вулиці Коритній
збудували дерев’яний Костел Святого Мартина для
католицького
чернечого
ордену
кармелітів
черевичкових. При храмі, за останньою волею фундатора, діяв шпиталь для
інвалідів воєн. Згодом територія, що належала костелу та шпиталю, стала
називатись Зборівщиною. Завершення будівництва й освячення костелу відбулося
у 1658 році, але вже у 1700 храм знищила пожежа. У 1736-1753 роках за сприяння
Яна
Рибчинського
та
за
проектом Бернарда
Меретина на місці дерев’яного звели кам’яний костел
із
двоповерховими
келіями
та
дзвіницею.
Оздоблювали храм відомі митці: Йоганн Георг
Пінзель, Мартин Строїнський і Йосиф Маєр.
Інтер’єрні розписи, на жаль, до нашого часу не
збереглися.
У 1789 році орден кармелітів переїжджає до костелу у
Новий Милятин. Після 1945 костел святого Мартина
був зачинений. У 50-х роках його передали військовій частині – використовувався як
склад. У 80-х роках храм перейшов до Церкви ХВЄ. У 1988 році громада

євангельських християн передала Львівському музеєві історії релігії старовинний
орган із костелу.
Від 2009 року у Костелі Святого Мартина діє дім молитви Першої львівської церкви
Християн Віри Євангельської ―Віфанія‖.

На цьому наша екскурсія завершується. Ми радимо туристам з інвалідністю
скористатися пристосованим автотранспортом і комфортно повернутися до місця
свого проживання. Дякуємо Вам за спільну мандрівку!

1.7.3.

Маршрут 2: Доступна екскурсія по
середньовічній частині м. Львова.

Що таке Львів
Незабутні панорами нашого міста, його архітектура і європейські традиції з
давніх здавен творили своєрідну окрасу легендарного Львова. Елітарне мистецтво,
колорит національних традицій багатьох народів та щира гостинність, високий
рівень туристичних послуг та ділова активність – усе це характеризує сучасний
Львів.
У нашому місті зосереджено понад п’ятдесят відсотків пам’ятників архітектури
з усіх, що знаходяться на території України. Недарма центральну частину міста
оголошено історико-архітектурним заповідником. Розмаїття та поєднання стилів усіх
епох, починаючи з 13 століття, відображені у сивих каменях Львова. У нашому місті
Ви побачите відображення духу епох середньовіччя, ренесансу, сецесії та інших
стилів.
Наш древній Львів за свою багатовікову історію пережив численні війни,
навали, повені, але кожного разу поставав та відроджувався з новою силою,
уславившись як місто ―сплячих левів‖.
Кожен, хто хоч раз побував у Львові, знову приїжджає сюди. Напевно, якась
магічна сила, неповторні враження приваблюють сюди людей.
Львів скаже набагато більше сам про себе, ніж про нього написано. Це місто-музей під відкритим небом, де збуваються найзаповітніші бажання; місто, у
якому кожна вуличка є живою легендою, що прикрашає сучасність.
На кожного свого гостя Львів справляє незабутнє враження. І не через свій
поважний понад сімсотп’ятдесятилітній вік, а тому, що має душу…
Назва міста в різні часи і різними мовами лунала по-різному: від заснування і
донині українською – Львів, Леополіс – латинською, Леонтополіс – грецькою,
Левенбург – німецькою, Львув – польською. Корінь у всіх назвах один – король
звірів Лев. Він присутній у міському гербі. Королівську душу нашого міста – часом

лагідну, часом грізну, щедру і сувору вдихнув у давні мури його засновник король
Данило Галицький, даючи йому ім’я на честь свого сина князя Лева.
Від початку існування місто, де жили добрі і щирі слов’яни – українці,
привертало увагу купців і ремісників з усієї Європи. Зачаровані його красою, вони
нерідко залишалися тут назавжди. В середньовіччі у Львові можна було почути
будь-яку мову світу. Ще з княжих часів осіли у Львові вірмени. Тут вони вели
купецькі справи зі Cходом та володіли ювелірним ремеслом. Зі Cходу прийшли
також татари, які були добрими ремісниками. Торгівлею займалися євреї та
караїми.
Шляхами купців мандрували талановиті майстри-будівничі, вони приносили з
собою нові творчі ідеї в архітектурі та мистецтві. Зіткнення з місцевою культурою та
співпраця з українськими зодчими спричинили появу неповторних архітектурних
ансамблів. Поряд з українським зодчим середньовічний Львів будував італієць, який
привіз зі своєї батьківщини подихи ренесансу і бароко. Грек із Кріту подарував місту
найгарнішу львівську вежу, що донині носить його ім’я – вежа Корнякта. Німець
Мартин Ґруневеґ прожив у Львові лише двадцять років, але залишив неоціненне
джерело до пізнання історії ―Опис міста Львова‖, у якому назвав Львів ―альтаною
посеред раю‖.
Львів радо приймав гостей. Вони приносили до Львова плоди різних
цивілізацій та свої національні риси: німецький порядок, італійську рухливість,
англійський купецький розум, польський гумор. Кожен із них привіз сюди клаптик
своєї батьківщини і залишив її для нащадків. Нині турист знайде тут поряд із
самобутньою українською культурою щось неповторне, що нагадає йому рідний дім.
Тому тут кожному добре, як удома.
Львів варто відвідати, до нього варто повернутися.
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Сучасний Львів – важливий політичний, культурний, науковий осередок
країни. Розташований неподалік західного кордону держави у передгір’ї
Карпатських гір на головному європейському вододілі між Чорним та Балтійським
морем.
Львів займає територію понад 155 кв. км. Населення міста – близько 725 200
тис. чол. Найвища точка міста – гора Високий замок (413 м над рівнем моря). Річка
Полтва (притока Бугу), на берегах якої будувався Львів, тепер протікає підземним
каналом.
Про львівський клімат найкраще написав турецький мандрівник в 17 ст.: ―У
благотворному кліматі тутешніх місць дівчата настільки гарні, що побачивши їх,
одягнених у шовковий різнобарвний одяг, сонцеликих, з очима лані, чоловік втрачає
голову.‖
Пропонуємо
Вам
помандрувати
вулицями
старого
міста,
ознайомитися з найціннішими пам’ятками старовини, довідатися про долю
багатьох талановитих людей, прислухатися до мелодій старого каміння
— воно може розповісти чимало.
Історичний Екскурс
Археологи стверджують, що землі, на яких знаходився Львів, були заселені
ще 20 тисяч років тому. Відомо, що на початку першого тисячоліття на цих
територіях жили слов’янські племена. В IX столітті ці території увійшли у склад
Київської Русі, яка у ті часи була однією з наймогутніших європейських держав. Але
згодом через часті напади монголо-татар ця держава розпалася на декілька

князівств. Найвідомішим з них було Галицько-Волинське князівство, утворене вже в
кінці XII ст. князем Романом Мстиславовичем.
Після смерті князя Романа на трон вступив його син Данило, який для захисту
своєї держави збудував кілька фортець, у тому числі і Львівську, назвавши її на
честь свого сина Лева – Львовом. Перша письмова згадка про Львів була знайдена
у Галицько-Волинському літописі і датується вона 1256 роком. У 1256 році навесні
сталася у місті Холмі пожежа (тепер територія Польщі) – така велика, що, за
словами літописця, її було видно аж зі Львова.
У 1272 році Львів став столицею Галицько-Волинського князівства.
В 1340 році був отруєний останній князь із галицької династії – Юрій ІІ.
Скориставшись цим, польський король Казимир ІІІ (Великий) здобув Львів та
пограбував його, а в 1349 році приєднав до своєї держави. Після короткого періоду
угорського панування у 1387 у Львові остаточно встановлюється влада Польщі, у
складі якої Львів знаходився майже чотири століття, до 1772 року.
У 1772 році в результаті першого поділу Польщі між Росією, Прусією і Австрією
Львів увійшов до складу Австрійської (пізніше Австро-Угорської) імперії. Місто стало
політичним і адміністративним центром провінції, яка офіційно називалася
Королівство Галичини і Льодомерії (Володимирії).
В результаті Першої світової війни розпалася Австро – Угорська імперія, яку
називали клаптиковою, і утворився ряд самостійних держав – Угорщина,
Чехословаччина, Польща та інші. Українці також розпочали боротьбу за
незалежність. Українська еліта створила Українську Національну Раду, яка 1
листопада 1918 проголосила на території українських земель, що входили до
складу Австро – Угорщини, Західно–Українську Народну Республіку (ЗУНР).
Пізніше, 22 січня 1919 року, ЗУНР возз’єдналася з Українською Народною
Республікою (УНР) в єдину незалежну державу (Акт Злуки) .
Уряд Польщі не хотів погодитися із таким станом справ. У листопаді 1918 року
розпочалася польсько – українська війна, яку вже через рік виграла Польська
держава. Львів вдруге відійшов до складу Польщі до 1939 року.
1 вересня 1939 року з нападу фашистської Німеччини на Польщу розпочалася
Друга світова війна.
У жовтні 1939 року в будинку Оперного театру відбулися Народні збори, які
проголосили «Входження Західної України до складу Української Радянської
Соціалістичної Республіки».
30 червня 1941 року Львів окупували німецькі війська. Німецька окупація
тривала до 27 липня 1944 року, коли до міста знову вступила Червона Армія.
Від 1939 року до 1991 року Львів був обласним центром Радянської України. У
1991 р. Львів став обласним центром незалежної Української держави.
Де поїсти
У Львові чекає на вас справжня мозаїка різноманітних гастрономічних закладів
і національних страв. Ніхто у Львові не повинен ходити голодним. Ми свідомо не
рекламуватимемо жодного ресторану чи кафетерію (тим більше, що в умовах Covid
19 багато закладів очікує закриття). Нехай, остаточний вибір закладу харчування
залишається за Вами. Але попереджаємо, пристосування закладів ще дуже різне. У
тому випадку, якщо вподобаєте собі якийсь, відповідний до ваших смаків і коштів,
але з очевидним бар’єром, не засмучуйтесь відразу. Персонал львівських
ресторанів і кав’ярень є дуже зичливий і докладе усіх зусиль в індивідуальній
допомозі особі на кріслі колісному. Багато закладів від травня до жовтня
виставляють перед входом столики з парасольками, отже можна просто на вулиці

перекусити, відпочити у затінку і без вагань просіть персонал пересунути чи
переставити столик спеціально для вас. Допоможіть рестораторам відкрити очі і
серця для клієнта з інвалідністю. Коли не можна все змінити відразу, будь-ласка
сприймайте перешкоди з розумінням, а навіть з усмішкою. А ми бажаємо Вам
смачного.
Де поспати
Відповідний відпочинок, це необхідність для кожного туриста, а для туриста з
інвалідністю особливо. До нічних мандрівок ми вас не заохочуємо, невже хтось буде
мати ще сили після цілого туристичного дня. Звичайно мандрувати вечірньо-нічним
Львовом можна, місто вночі є ще гарнішим, а центральна частина досить добре
освітлена.
В залежності від фінансових можливостей, у Львові, ви легко можете знайти
відповідний готель. Але перед тим як завітати до Львова, краще докладно,
перевірити (телефоном) подані на сайтах пропозиції. Адже, з дня на день багато
може змінитися, звичайно, на краще. Наша порада, якщо хочете спати спокійно –
поцікавтесь наперед. Ми свідомо не рекламуватимемо жодного готелю (тим більше,
що в умовах Covid 19 багато закладів розміщення очікує закриття).
Культура
Львів завжди був і залишається культурною столицею України. Місто цілий рік
має що запропонувати туристам. Це багата культурна і духовна (релігійна)
спадщина, концертні зали, музеї, галереї і розважальні програми. Кожен турист чи
мешканець міста знайде щось для себе.
Але, на жаль, в переважній більшості місць є безліч бар’єрів, так само як і по
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дорозі до закладу культури, чи при гардеробі, так що особа котра має труднощі з
пересуванням, а особливо та яка їздить на візочку, часто змушена відмовитись від
участі в культурній програмі яка відбувається в місті. Намовляємо Вас гаряче, не
піддавайтеся. Якщо ви вже приїхали до Львова, то варто подолати наступні бар’єри,
щоби побачити улюблену виставу, актора, цікаву виставку тощо. Бажаємо Вам
відваги в пізнанні культурного життя міста, а також багато, багато приємних
вражень та артистичних пережиттів.
Театри та концертні зали
Театр опери та балету ім. Соломії Крушельницької
пр. Свободи, 28
тел.: +380 32 272-85-62, 242-11-63 (каси)
Каса працює: 11.00-19.00, крім понеділка
Початок вистав: 12:00,18:00
Вартість квитків: від 100 до 1000 грн.
Будівля театру, споруджена у 1897-1900 роках, є особливо імпозантнопишною. Театр справді інтригує своєю скульптурно-живописною насиченістю.
Серед постановок популярні опери ―Мадам Батерфляй‖, ―Флорія Тоска‖, Пучіні,
―Набукко‖ та ―Аїда‖ Дж. Верді, балети ―Лебедине Озеро‖ Чайковського, ―Жізель‖
Адана та ін.
Національний академічний український драматичний
Заньковецької
вул. Лесі Українки, 1 тел.: +380 32 272-05-83, 272-07-62
Каса працює: 11:00-18:00, крім понеділка

театр

ім.

Марії

Початок вистав: 18.00
Вартість квитків: від 150 грн.
Будівля театру (свого часу) найбільша в Європі, нині – це найстаріший театр на
Україні. Сьогодні це театр з національним репертуаром, який складає 40 вистав.
Серед них провідні: ―Безталанна‖ І. Карпенка-Карого, ―Маруся Чурай‖ Л. Костенко,
―Ідіот‖ за Ф. Достоєвським, та ін.
Львівський театр ―Воскресіння‖
пл. Ген. Григоренка, 5
тел.: +380 32 274-13-00
Каса працює: 9.00- 19.00
Початок вистав: 19.00
Вартість квитків: від 200 грн.
Львівський театр ―Воскресіння‖ був заснований у 1990 році. Традиції
психологічного театру і пошук нових технік постановок влилися у вистави театру
―Воскресіння‖ і пропонують новий і захоплюючий досвід театральним ентузіастам.
Театр ім. Леся Курбаса
вул. Леся Курбаса, 3
тел./факс: +380 32 272-49-14, факс 272-92-04
Каса працює: 12.00 п’ятниця-неділя
Початок вистав: 19.00
Вартість квитків: від 250 грн.
Львівський театр ім. Леся Курбаса був заснований у 1988 році. Від часу свого
заснування Театр ім. Леся Курбаса переріс в один з найбільш відомих театральних
колективів, як в Україні, так і за її межами.
Ляльковий театр
вул. Данила Галицького, 1
тел.: +380 32 272-08-32, 274-42-56, 272-07-73
Театр для дітей та юнацтва
вул. Гнатюка, 11
тел.: +380 32 272-68-41
Театр і люди і ляльки
вул. О. Фредри, 6
тел.: +380 32 274-00-25
Будинок органної і камерної музики
вул. Бандери, 8
тел.: +380 32 272-39-53, 258-21-42
Каса працює: 10:00-16:00
Початок концертів: 17:00 субота та неділя
Вартість квитків: від 50 грн.
Малий органний зал (Домініканський костел)
вул. Ставропігійська, 1
тел.: +380 32 272-00-32
Вартість квитків: від 50 грн.

Концертний зал філармонії ім. Станіслава Людкевича
вул. Чайковського, 7
тел.: +380 32 272-10-42, ф.274-10-86
Каса працюює: 11:00 –18:00
Початок концертів: 18:00
Вартість квитків: від 100 грн.
Львів це справді місто-музей під відкритим небом, де збуваються
найзаповітніші бажання, місто, у якому кожна вуличка є живою легендою, яку
прикрашає сучасність.
Музеї та галереї
Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького
проспект Свободи, 20
тел.: +380 32 274-22-82, 274-22-80
Відчинено: 10:00–17:00, вихідний – понеділок
Плата за вхід: для дітей – 30.00 грн., для дорослих – 50.00 грн.
Плата за екскурсію: 150.00 грн.
Один з найвизначніших музеїв України, фонди якого зберігають шедеври
митців європейського значення – Пінзеля, Полейовського, Філевича та ін. Ядро
колекції – збірка іконопису. Унікальною є збірка народної сакральної скульптури, яка
не має собі рівних за кількістю і художніми вартостями. У залах музею на пр.
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Свободи, 20 розміщена експозиція давньоукраїнського мистецтва та мистецтва ХІХ
– поч. ХХ ст. https://nml.com.ua/
Львівська національна галерея мистецтв імені Бориса Возницького
вул. Стефаника, 3
тел.: +380 32 261-46-47
Відчинено: 11:00–16:00, вихідний - понеділок
Плата за вхід: для дітей – 30.00 грн., для дорослих – 50.00 грн.
Плата за екскурсію: для дітей – 50.00 грн., для дорослих – 100.00 грн.
Львівська галерея мистецтв – це найбільший художній музей в Україні, в якому
зібрані унікальні твори живопису, скульптури, графіки, декоративно-ужиткового
мистецтва країн Західної та Східної Європи від середньовіччя до сучасності.
(багато сходинок, групу прийняти неможливо, але індивідуалам можуть допомогти
охоронці). http://lvivgallery.org.ua/
Львівський історичний музей
площа Ринок, 4, 6, 24
тел.: +380 32 272-06-71, 274-33-04
Відчинено: 10:00–17:00, вихідний - середа
Плата за вхід: для дітей – 30.00 грн., для дорослих – 50.00 грн.
Плата за екскурсію: 100.00 грн.
Львівський історичний музей – найстаріший і найбагатший своїми історикокультурними та мистецькими пам’ятками серед музеїв України. Розташований у
трьох будинках на площі Ринок, налічує у своїх фондах понад 270 000 музейних

експонатів. Його експозиція ознайомить Вас із історією міста Львова та галицьких
земель від найдавніших часів до наших днів.
Музей меблів та порцеляни
площа Ринок, 10
тел.: +380 32 274-33-88
Відчинено: 11:00–17:00, вихідний – понеділок
Плата за вхід: для дітей – 30.00 грн., для дорослих – 50.00 грн.
Плата за екскурсію: 100.00 грн. - дорослі, 30.00 грн. – діти
У музеї меблів та порцеляни експонуються європейські та українські меблі,
тканини, гобелени, народна кераміка, вироби із металу, порцеляни та фаянсу від
часів Ренесансу до початку ХХ ст. http://www.museum.lviv.ua/katalog-muzeiv
Музей історії релігії
вул. Ставропігійська, 1
тел.: +380 32 272-00-32
Відчинено: 10:00–17:00, вихідний – понеділок
Плата за вхід: для дітей – 30.00 грн., для дорослих – 50.00 грн.
Плата за екскурсію: 100.00 грн.- дорослі, 50.00 грн.- діти
Львівський музей історії релігії знаходиться в Домініканському соборі та
монастирі. У фондах та експозиції музею знаходяться експонати, які мають
унікальну культурну, мистецьку та історичну цінність. У музеї для відвідувачів
відкрили
підземелля
колишнього
Домініканського
монастиря.
http://www.museum.lviv.ua
Аптека-музей «Під чорним орлом»
вул. Друкарська, 2
тел.: +380 32 272-00-41
Відчинено: 10:00–17:00
Плата за вхід: для дітей – 10.00 грн., для дорослих – 30.00 грн.
Колекція музею відображає історію фармацевтики від давніх часів до
сьогодення. У музеї зберігаються старовинний аптечний посуд, старі упаковки ліків
та рецептурні журнали, які раніше належали аптекам Львова та інших міст Західної
України. https://lvivpharmacy.org.ua/index_ua.html
Музей пивоваріння
вул. Клепарівська, 18
тел.: +380 32 294-80-65, 294-80-26
Відчинено: 10:30–18:00, вихідний – вівторок
Плата за вхід: для дітей – 60.00 грн., для дорослих-від 81.00 грн. до 300.00 грн.
Перший музей пивоваріння в Україні.
У вартість квитка, для осіб від 21 року, входить дегустація «Львівського» пива.
https://lvivarnya.com.ua/
Музей народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького
вул. Чернеча гора, 1
тел.: +380 32 271-80-17
Відчинено: 10:00–17:00, вихідний- понеділок

Плата за вхід: для дітей – 30.00 грн., для дорослих – 50.00 грн.
Плата за екскурсію: 200.00 грн.
Музей розташований під відкритим небом у мальовничому парку «Знесіння». В
музеї створено ряд мікросіл із 15-20 архітектурних об’єктів. У житлових і
господарських будівлях експонуються предмети домашнього вжитку, одяг,
інструменти ремесла, знаряддя сільського господарства, транспортні засоби. Всі ці
предмети
відображають
реальне
життя
українців
у
XVIII-XX
ст.
https://lvivskansen.org/
Личаківський цвинтар
вул. Шімзерів
тел.: +380 32 275-54-15
Відчинено: 9:00–17:00
Плата за вхід: для дітей – 30.00 грн., для дорослих – 50.00 грн. Екскурсія –
200.00 грн.
Львів часто називають музеєм під відкритим небом. Та знайомство з колекцією
цього музею було б неповним, коли б ми обминули Личаківське кладовище з
унікальною збіркою надгробних пам’ятників. Це неповторна, велетенська
скарбниця, своєрідна школа Краси, Мистецтва і Мудрості, куди триває нескінченне
паломництво. На цвинтарі можна побачити скульптурні твори таких відомих
майстрів, як Гартман Вітвер, Антон і Йоганн Шімзери, Поль Ойтелє, Юліан
Марковський, Тадеуш Баронч, Зигмунт Курчинський, Теодозія Бриж, Євген Дзиндра.
http://www.lviv-lychakiv.com.ua/
Музей Арсенал
вул. Підвальна, 5
тел.: +380 32 272-19-01
Відчинено: 10:00 –16.30, вихідний – середа
Плата за вхід: для дітей – 30.00 грн., для дорослих – 50.00 грн.
Плата за екскурсію: 50.00 грн. - дорослі, 100.00 грн. - діти
Виставка зброї з 30 країн (11-20 століття). Міський арсенал - оборонна споруда
XVI ст., де тепер розташований єдиний в Україні Музей зброї. https://arsenalmuseum.virtual.ua/ua/3d-tour/271221
Музей сакральної барокової скульптури 18 ст. ім. Г. Пінзеля
пл. Митна, 2
тел.: +380 32 275-69-66
Відчинено: 10:00–16:00, крім вівторка
Плата за вхід: для дітей – 20.00 грн., для дорослих – 50.00 грн.
Плата за екскурсію: 100.00 грн.
Збірка
унікальних
барокових
дерев’яних
http://lvivgallery.org.ua/museums/muzey-ivana-georgiya-pinzelya
Музей дім Івана Франка
вул. Івана Франка, 150-152,
Відчинено: 10:00–17:00, крім вівторка
Плата за вхід: для дітей – 20.00 грн., для дорослих – 50.00 грн.
Плата за екскурсію: 100.00 грн.

скульптур.
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Меморіальну експозицію розміщено в невеликій двоповерховій віллі,
збудованій у «швейцарському» стилі, де Іван Франко мешкав останні 14 років.
Тут детально відтворено атмосферу життя письменника та його
родини.https://dimfranka.lviv.ua/vizyt/znajty-nas
Музей Митрополита Андрея Шептицького
вул. Кривоноса, 1
тел.: (067) 9238838
Відчинено: 14:00–17:00, вихідний – понеділок/середа/четвер.
Плата за вхід: безкоштовно.
Плата за екскурсію: вітається благодійний внесок.
Музей унікальний тим, що протягом підпілля УГКЦ монахам і мирянам вдалося
зберегти особисті речі Митрополита Андрея Шептицького. Всі
експозиції музею знаходяться на першому поверсі і є повністю
доступними для особи з інвалідністю на кріслі колісному і для осіб з
вадами зору. http://www.mmash.lviv.ua/
Духовна спадщина Львова
Церкви
У 13-14 ст. у Львові діяло десять православних церков та монастирів, три
вірменські церкви, дві католицькі, мечеть та синагога. Більшість споруд збереглися
до наших часів і кожний може їх відвідати.
Архикатедра Святого Юра
пл. Юра, 5
Собор св. Юрія-Змієборця – осередок Галицької церковної митрополії –
побудований на Святоюрській горі. Один з найкращих архітектурних ансамблів
України доби пізнього бароко складається з собору св. Юра, митрополичого палацу,
капітульних будинків, дзвіниці, огорожі з двома брамами: ―від базару‖ та ―від
городу‖. Собор оздоблений унікальною пластичною кам’яною різьбою та
монументальною скульптурою. У дзвіниці є найдавніша пам’ятка українського
ливарництва – дзвін, відлитий 1314 р. майстром Яковом Скорою.
Латинський Кафедральний Собор
(1360-1460 рр., арх. Ничко, П. Штехер)
пл. Катедральна, 1
Детальныше
Його будували довше, ніж триває одне людське життя – майже 100 років. Свій
будівельний шлях Латинський собор пройшов від готики через ренесанс до бароко,
вражає на сьогоднішній день своєю красою та пишністю. В інтер’єрі собору багато
цінних пам’яток: скульптура і різьба, фресковий розпис стін і склепінь, вітражі.
Каплиця Боїмів
(1606-1615 рр., арх. невідомий)
Будівля, що своєю архітектурою нагадує невеличку церкву, виконана в
традиціях українського дерев’яного зодчества. Багатим є скульптурно-декоративне
оздоблення екстер’єру та інтер’єру. Мешканці Львова говорять, що статуя Христа,
яка тут знаходиться одна з небагатьох у світі, яка зображає Христа сидячим.

Ансамбль Вірменської церкви
вул. Вірменська, 7-9
У 1356-1363 рр. вірмени побудували храм Успення Пресвятої Богородиці, який
став вірменським кафедральним собором. Собор є частиною комплексу, який
складається з вежі-дзвіниці, будинку колишнього вірменського банку, монастиря
вірменських бенедиктинок, палацу вірменських архієпископів, друкарні, кладовища і
декоративної колони з фігурою св. Христофора.
Комплекс Успенської церкви
(1591-1629 рр., арх. П. Римлянин, В. Капінос, А. Прихильний)
на розі вулиць Підвальної, 9 та Руської
Успенська церква збудована з великих білокам’яних блоків. Площини стін
збагачені тосканськими пілястрами та різьбленим в камені доричним фризом.
Комплекс є чудовим ренесансним ансамблем і є основним осередком православної
церкви у Львові.
Каплиця Трьох Святителів
(1578-1591 рр., арх. А. Підлісний)
Каплиця є прямокутною в плані, без опорних стовпів, увінчана трьома
куполами, які опираються на складну систему арок і парусів.
Вежа Корнякта
(1572-1578 рр., арх. П. Барбон)
Вежа служила дзвіницею і відігравала роль спостережного пункту. На
замовлення фундатора вежі – К. Корнякта, було відлито також величезний
(діаметром до 2 м) дзвін ―Кирило‖. Ця ренесансна вежа одразу стала основною
домінантою в силуеті тогочасного Львова і залишається архітектурним символом
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міста і донині.
Ансамбль Бернардинського монастиря
(1600-1630 рр., арх. П. Римлянин, А. Прихильний)
пл. Соборна, 3а
Споруда збудована в стилі ренесансу з маньєристичним декором фасадів.
Розкішний інтер’єр храму прикрашають 16 дерев’яних вівтарів та фресковий розпис
стін. Цікавою є барокова ротонда в подвір’ї над криницею.
Домініканський костел
(ХVIII ст. (1749-1764), арх. Ян де Вітте)
площа Музейна
Це одна з найвеличніших барокових споруд міста. Інтер’єр костелу
прикрашають 18 барокових дерев’яних різьблених фігур святих домініканського
ордену. Сьогодні у храмі проходять концерти органної музики.
Зелені острівці
Парки
Парк ім. Івана Франка
вул. Листопадового Чину

Найстарший міський парк ім. Івана Франка протягом свого життя, а почалося
воно в XVI ст., розпланувався на італійський, французький, і, нарешті, англійський
манер в залежності від смаків власників та моди.
Рослинність парку – це різновікове насадження, основу яких творять дерева,
посаджені під час реконструкції в 1855 р. Ростуть тут і екзотичні для Львова
рослини: тюльпанове дерево, маньчжурська аралія, оцтове дерево, магнолія, дика
яблуня, японська айва. На території парку розташована чи не найбільша в місті
кількість теренкурів — спеціальних геодезичних знаків, якими маркували сприятливі
для людського організму місця скупчення енергії.
Парк ―Високий Замок‖
вул. Ужгородська
Високий Замок – так називається найвища гора, що здіймається над Львовом
(413 м над рівнем моря). Саме цю гору в XIII ст. пригляділи галицькі князі для
спорудження фортеці. У 1869 р. на честь святкування 300-ліття Люблінської унії
Польщі та Литви на горі було насипано штучний пагорб (22 м), що і сьогодні слугує
улюбленим місцем для огляду міського крайобразу. Хто зважиться піднятися
стрімким серпантином на самий верх, того чекають чудові панорами стародавнього
міста на фоні його нових обріїв.
Парк ―Знесіння‖
вул. Личаківська, Кривоноса
офіс: вул. Довбуша, 24 Тел.:+380 32 297-50-48, 297-53-56
Регіональнимй ландшафтно-історичний парк ―Знесіння‖ є найбільшим (312 га).
Чудовий ландшафт, рідкісна рослинність, мальовничі лісові стежини, ставки та
потічки створюють найкращу атмосферу для активного відпочинку. У парку
облаштовано велосипедні доріжки, оглядові та дитячі майданчики. На території
парку є низка пам’яток архітектури, як, наприклад, римо-католицький костел св.
Войцеха (17 ст.) і монастир св. Йосафата. Територія парку включає музей народної
архітектури і побуту, де під відкритим небом представлені найхарактерніші зразки
дерев’яного будівництва різних етнографічних зон Західної України.
Стрийський парк
вул. Паркова, вул. Стрийська
Найгарнішим львівським парком вважається оспіваний в піснях Стрийський
парк, заснований у 1887 р. Як і більшість міських парків, цей був спроектований
видатним майстром ландшафтного дизайну Арнольдом Рьорінгом. Тут росте понад
800 видів рослин з різних кліматичних зон. Парк має дві частини: нижню з
живописними алейками, ставком, оранжереєю та екзотичними деревами та верхню,
на
якій
в
1894
р.
відкрилась
Загальна
крайова
виставка
(https://lia.lvivcenter.org/uk/storymaps/exhibition-after-m/),
неперевершена
за
масштабами у Львові демонстрація тогочасних досягнень науки, культури та
ремесла. Парк був і залишається чудовим місцем для піших прогулянок та
велотурів.
Щорічні імпрези
Повертаються ті часи коли Львів жив різноманітними імпрезами. Найбільше
доступних імпрез відбувається звичайно в період туристичного сезону – з кінця
квітня до середини жовтня. Особливий чар Львова вирує період Різдвяних і

Новорічних свят.Представлений календар обіймає імпрези, до яких особа з
інвалідністю може долучитись.
Не означає, це звичайно, що ви маєте вибиратися тільки на такі зустрічі. Все є
можливим. Тільки потрібно хотіти...
Львів бере активну участь у світовому торговому та фінансовому, науковому,
культурному та спортивному житті. Тут щорічно проходять різноманітні виставки та
ярмарки, наукові симпозіуми, конференції, семінари, фестивалі мистецтва та
спортивні змагання.
Основні події року:
Різдво у Львові, фестиваль вертепів
Час проведення: 7-9 січня, щорічно
Місце проведення: пр. Свободи та вулиці Львова
Великдень в Шевченківському Гаю
Час проведення: Великодній тиждень, щорічно
Місце проведення: Музей народної архітектури та побуту, вул. Чернеча гора,1
Віртуози, міжнародний музичний фестиваль
Час проведення: травень, щорічно
Місце проведення: Концертний зал філармонії, вул. Чайковського, 7
Інші місця: церква Св. Лазаря, вул. Коперніка, 27, Домініканський костел,
площа Музейна, Італійський дворик, площа Ринок, 6, вулиці та площі Львова
Форум видавців
Час проведення: вересень, щорічно
Місце проведення: Палац мистецтв, вул. Коперніка, 17
Золотий Лев, театральний фестиваль
Час проведення: вересень - жовтень
Місце проведення: театри і площі Львова
День Львова
Час проведення: 4-6 травня, щорічно
Місце проведення: центр міста, театри, концертні зали,вулиці і площі Львова
Джазовий фестиваль «Джаз Без»
Час проведення: грудень, щорічно
Місце проведення: м. Львів
Міжнародний джазовий фестиваль «Leopolis Jazz Fest»
Який проходить у форматі open-air.
Час проведення: червень, щорічно
Місце проведення: м. Львів https://leopolisjazz.com/ua/o-festiwalu
Фестиваль ―Етновир‖
Час проведення: початок вересня, щорічно
Місце проведення: м. Львів http://www.etnovyr.org.ua/

48
48

За більш детальнішою інформацією просимо звертатись:
Управління туризму Львівської Міської Ради
e-mail: lviv.tdc@lvivcity.gov.ua
https://lviv.travel/ua
Міський Центр туристичної інформації WWW.FACEBOOK.COM/LVIV.TIC/
Пересуватися містом складно…однак можливо…
Маршрути, які ми пропонуємо пролягають через найцікавіші місця Львова, які
включені до списку спадщини ЮНЕСКО. Тому, будь-які зміни та переоблаштування
потребують отримання різноманітних дозволів та тривалого часу. Власне через це у
путівнику ми часто звертаємо увагу на недоступні об’єкти для осіб з інвалідністю
пересування, але хочемо показати Львів з його кам’яними будинками, вузькими
брукованими вулицями та брамами - відкритим для всіх! Особи з вадами зору в
будь-якому музеї Львова чи області знайдуть цікаві експонати, до яких матимуть
змогу доторкнутися.
Розпочинаємо наші екскурсії від офіційної стоянки для туристичних автобусів,
яка знаходиться неподалік від Порохової вежі на вулиці Винниченка, 32 поруч з
Палацом Римо-Католицьких Архієпископів.
Початок маршруту
На колишніх валах збереглася Порохова вежа — пам’ятка архітектури XVI
століття. Під час війни в ній зберігали запаси пороху, а в мирний час — зерно.
Товщина стін вежі внизу досягає трьох метрів. Сьогодні тут знаходиться Будинок
архітекторів, а також сувенірний магазин на першому поверсі.
Наприкінці XVIII століття австрійська влада розпорядилась знести оборонні
споруди міста. Про них нагадують лише випадково збережені фраґменти та назви
вулиць — Підвальна і Валова.
Вулиця Підвальна. Нерідко запитують, де знаходиться той підвал, від якого
вулиця бере свою назву?...
Як і більшість середньовічних міст, Львів являв собою фортецю. Подвійний ряд
мурів з кількома вежами, два арсенали, рів, заповнений водою, високий вал з
вежами та бастеями – такою у загальних рисах була система укріплень. Будували її
понад 300 років. Наприкінці XІV століття місто оточував один ряд мурів, який
досягав 6 метрів у висоту і майже 1700 метрів у довжину. На початку XV століття з
трьох сторін — північної, південної та східної — було добудовано зовнішній мур.
Кількість веж у стінах постійно змінювалася. До міста вело лише двоє воріт —
Галицькі та Краківські. Вони були обладнані вежами, підйомними мостами та
барбаканами — своєрідними вежами, що захищали підступи до воріт. У 1430 році
на Галицькій брамі встановили годинник. Там був також напис: „Князь Лев заклав
мої основи, нащадки дали ім’я Леополіс‖. У XVII столітті для зручності львів’ян у
стінах пробили дві хвіртки — Єзуїтську (біля костелу Петра і Павла) та Босацьку
(навпроти монастиря кармелітів босих). Міські вежі будували, утримували, а в часі
війни захищали ремісники міських цехів. Так вони переважно і називались — вежа
пивоварів, пекарів, столярів, ювелірів...
Для осіб з вадами зору буде цікаво доторкнутись до стін вежі.
Таким чином можна відчути епоху середньовіччя через камені, з яких
збудована вежа.

Доступ у вежу практично неможливий для осіб з обмеженою мобільністю навіть
з допомогою сторонніх осіб, оскільки до входу ведуть 9 сходинок, а також вузький
прохід у дверях – 60 см.
З валів видно величний будинок, в якому сьогодні розміщується Львівська
обласна державна адміністрація (вул. Винниченка, 18). В середні віки перед
будинком був ставок, який входив до оборонної системи міста. У XVIII столітті
ділянка належала магнатам Кемеровським і називалася "Коморовщиною". У
будинку, що стояв на цьому місці, була пошта, звідки диліжанси їхали до Відня.
Тому бічна вулиця (сучасна вул.Просвіти) певний час називалася Поштовою.
Пізніше тут стояв будинок родини Млоцьких, в якому з 1821 року містилося
губернаторство, а з 1849-го - намісництво, центр управління краєм. Цікава
подробиця: саме тут у 1852 році було відкрито перше телеграфне бюро, яке
з'єднало Львів з Краковом. Ця лінія мала передусім військове значення австрійським властям добре запам'яталися події 1848 року.
В будинку є туалет обладнаний для осіб з інвалідністю, який
однак знаходиться на третьому поверсі. Дістатись туди можна
вантажним ліфтом. У вестибюлі будівлі є гідравлічна платформа, яка
допоможе піднятися, особі на кріслі колісному, сходами до рівня ліфта.
Поблизу адміністративного будинку на вулиці Винниченка, 18, знаходиться
будинок № 16, у якому нині - сесійна зала Львівської обласної ради. Цей будинок
споруджено у 1821 року в стилі класицизму, як резиденцію губернатора Галичини.
Від Порохової вежі спускаємось на вулицю Підвальну.
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Тротуар у хорошому стані, ширина 4,0 – 4,5 м., але під значним
ухилом. Для фізично сильних є можливість спуску самостійно або зі
сторонньою допомогою.
На площі знаходиться одна з найцікавіших та найцінніших пам’яток архітектури
Львова — комплекс Успенської церкви. У цьому кварталі селилися лише українцірусини, тому вулиця до сьогоднішнього дня називається Руською. Слід зауважити,
що у східній частині міста селилося лише некатолицьке населення: вірмени,
українці, євреї. Ця сторона була найнебезпечнішою під час облоги. Далі за міським
муром починалися пагорби. І саме ці квартали зазнавали найбільших руйнувань під
час
обстрілів ворожої армії.
Комплекс Успенської церкви найкраще оглядати з внутрішнього
подвір’я, однак доступ до нього для туристів на кріслі колісному
обмежений, оскільки потрібно подолати три сходинки висотою 10 см,
що можливо лише зі сторонньою допомогою. Тому радимо оглядати об’єкт з
пішохідної доріжки, яка тягнеться вздовж низького муру.
Ансамбль складається з трьох споруд: Успенської церкви (1591-1629), каплиці
Трьох Святителів (1577) та вежі Корнякта (1578).
Автором проекту церкви і головним керівником робіт був львівський архітектор
Паоло Домініці, італієць, який прожив майже все життя у Львові і був названий тут
Павлом Римлянином. Церква була збудована у стилі ренесансу, але на архітектора
великий вплив мали місцеві традиції. Вони проявились і в плануванні споруди
(поділ храму на апсиду, наву і бабинець, характерні для західноукраїнських церков)
і в куполах, розташованих вздовж осі храму, як „верхи‖ в карпатських церквах. Ці
традиції, італійські та українські, злились у споруді церкви в одне ціле, створюючи
неповторне, повне гармонії і смаку творіння.

Поряд із церквою знаходиться дзвіниця Корнякта, названа на честь
згадуваного нами купця, який дав гроші на її спорудження. Це найвища вежа
старого міста, її висота 66 метрів. На останньому ярусі знаходиться дзвін Кирило,
найбільший у Львові. Його діаметр досягає 1 м 80 см. Розхитати його можуть тільки
вісім чоловіків.
Завершує ансамбль Успенської церкви каплиця Трьох Святителів, увінчана
трьома куполами, її головна прикраса — різьблений портал, обрамлений
виноградною лозою. Українські майстри-різьбярі залишили нащадкам на згадку свої
автопортрети біля основи порталу.
Ансамбль Успенської церкви належав Ставропіґійському братству. Це була
найвпливовіша громадсько-політична організація, а також сильна і багата громада.
Перша загадка про неї відноситься до 1439 року.
Майже до кінця XVII ст. православна церква в Україні підпорядковувалась
Константинопольському патріархові, У 1583р., проїжджаючи через Львів,
Константинопольський патріарх Єремія надав Успенському братству право
Ставропігії, тобто безпосереднього підпорядкування патріархові, оминаючи
єпископів і митрополитів.
У XVI-XVII ст. Ставропіґійське братство стає релігійним і культурним центром
православного Львова. Воно взяло на себе велику просвітницьку місію:
організувало українську школу вищого рівня (школу „семи вольних наук‖), шпиталі,
друкарню, де видавались книги українською мовою. Діяльність братства
підтримували молдовські господарі та запорізькі гетьмани, перш за все
Сагайдачний.
Прямуємо до пам’ятника Івану Федорову.
Оборонні споруди, які ми бачимо, захищали місто зі сходу. До системи цих
споруд належав Королівський арсенал, названий так на честь короля Владислава
ІV, який дав значну суму на його будівництво. Будівля Арсеналу скоріш нагадує
палац, ніж військову споруду. Військове призначення зраджують лише жерла гармат
з обох боків воріт. Цікава і його внутрішня схема. У разі штурму – це пастка для тих,
хто увірветься у двір, бо кожна точка двору прострілюється з вікон.
Перед Королівським арсеналом у 1977 році був відкритий пам’ятник Іванові
Федорову. Іван Федоров поклав початок книгодрукування в Росії. У 1574 році зі
заснованої ним у Львові друкарні вийшли „Апостол‖ і „Буквар‖.
Вхід в середньовічне місто через залишки внутрішньої
оборонної стіни – можливий зі сторонньою допомогою через
нерівність поверхні каменів муру висотою 6-10 см.
В скверику звертає на себе увагу цікавий пам’ятник всесвітньо відомому
художнику примітивісту Епіфанію Дровняку (під псевдо Никифор з Криниці).
Здається, ніхто з наших художників не сягнув тої слави, яку за життя мав Никифор із
Криниці. Лише в Парижі його акварелі виставлялися 14 разів і щоразу мали
величезний успіх. Напевне, найбільшим шоком це було для мешканців самої
Криниці. Їм важко було уявити цього жебрака, безхатька, дивака, містечкове
посміховисько, як всесвітньо відомого художника.
Для осіб з вадами зору буде цікаво торкнутися пам’ятника,
палітри, прочитати надпис у вигляді барельєфу на камені.
До пам’ятника ведуть три сходинки. Тому радимо для осіб, що

пересуваються на кріслі колісному, оглядати пам’ятник на відстані, розташувавшись
на пішохідній доріжці. І цією ж доріжкою прямуємо на площу Музейну, щоб оглянути
наступний об’єкт – Домініканський костел. На жаль, дорогою трапляються
перешкоди, оскільки вздовж вул. Ів. Федорова паркуються автомобілі, часто з
заїздом на пішохідну доріжку, а ширина тротуару становить всього 1 м.
Домініканський монастир — один із кращих зразків львівської барокової
архітектури, одна з найграндіозніших споруд у львівській архітектурі XVIII ст.
Ченці домініканці прибули на західні землі України ще у XIII столітті. Справа у
тому, що князь Лев був одружений із дочкою угорського короля Бели ІV —
Констанцією. За законами того часу дружина повинна була прийняти віру свого
чоловіка. Але Констанція залишилася католичкою і, приїхавши до Львова, привезла
зі собою ченців домініканців та почала їм всіляко допомагати. Спочатку ченці жили
на території давньоруського Львова, а потім перенесли свій монастир сюди.
Нинішній костел споруджено за проектом архітектора Яна де Вітте. Велична
будівля повинна була здивувати, вразити, захопити глядача містичним пафосом,
підкреслити могутність ордену. На фронтоні зберігся напис: „SOLI DEO HONOR ET
GLORIA‖ — „Єдиному Богу честь і слава‖. Велика кількість декоративних прикрас
надає споруді палацового вигляду. Динамізм і експресію фасаду підкреслюють
скульптури Себастьяна Фесінґера.
Зовнішньому виглядові костелу відповідає його інтер’єр — пишний і урочистий.
Протягом століть він збагатився видатними творами мистецтва. У костелі є низка
надгробків, найбільш цінним серед яких є надгробок графині Дунін-Борковської
роботи всесвітньо відомого скульптора Б. Торвальдсена. Різцеві В.Гадомського
належить пам’ятник видатному польському художникові XIX століття Артурові
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Ґроттґерові.
До костелу прилягає приміщення монастиря з цікавими ґотичними та
бароковими інтер’єрами. Один із них — це колишня трапезна, у якій на початку XVIII
століття було підписано угоду між російським царем Петром І та польською
шляхтою про спільне ведення війни проти Швеції.
У костелі знаходилася копія ікони Богородиці Домініканської. За легендою, в Х
ст. її привезла до Києва візантійська принцеса Анна, наречена князя Володимира.
Після II світової війни ченці виїхали до Польщі, забравши зі собою значну кількість
цінних речей, в тому числі й цю ікону.
В приміщенні костелу і монастиря відкрито експозицію музею історії релігії. Тут
відбуваються також концерти старовинної музики.
Сьогодні оглянути інтер’єр Домініканського костелу для осіб, які
пересуваються на кріслі колісному, неможливо, оскільки до входу ведуть
високі сходи. Надіємось, за якийсь час будуть зроблені доріжки і кожен
зможе оглянути величні барокові скульптури та побувати на концерті органної
музики.
Прямуємо через площу Музейну до вірменського кварталу. Знову ж таки
трапляються перешкоди через хаотично припарковані автомобілі. В’їзд у
Вірменський квартал перегороджений квітниками, ширина між двома стаціонарними
вазонами становить 1 м. Відразу ж за квітниками в літній період бачимо
розташовані столики кафе, крізь які потрібно обережно маневрувати і прямувати до
тротуару. На тротуар можна піднятися зі сторонньою допомогою, оскільки висота
тротуару сягає 15 см.

В кінці вулиці Вірменської знаходиться культурно-мистецький центр „Дзиґа‖.
Тут постійно відбуваються імпрези та виставки. До галереї, для осіб які
пересуваються на кріслі колісному, веде пандус. Але він досить стрімкий і потрібно
докласти значних фізичних зусиль або скористатись сторонньою допомогою, щоб
піднятись.
Цікавим об’єктом для осіб з вадами зору є скульптура риби (або либи, тобто
посмішки моря, як її часто називають) біля входу до галереї «Дзиґа». Вона залюбки
розправляє свої плавники та хвостик.
Пересуватись вірменським кварталом легко, оскільки ширина тротуару 2 м, а
бруківка гладенька та прийнятна для пересування.
Вірменський квартал (вул. Вірменська).
Історія вірмен Львова, величезні духовні та культурні надбання, які вони
залишили нам, є органічною складовою неповторної аури нашого міста.
Історія знає декілька хвиль переселення вірмен в Україну. Найпотужнішою
виявилася еміграційна хвиля середини XIII ст., коли батьківщину вірмен захопили
монголо-татари. Хроніки свідчать про те, що вірмени служили у військових
дружинах Данила Галицького і Лева Даниловича.
Львів ще від часів Галицько-Волинського князівства став культурним і
торговельним Пьемонтом , який притягав до себе талановитих людей: архітекторів,
художників, поетів, ремісників, купців. Пошуки вірмен у торговельному бізнесі,
знання й навички віртуозних ювелірів, гартувальників, шкіряників – все це
знадобилося у Львові, який зростав як європейський ремісничий і торговельний
центр.
У XIV ст. Львів поряд із Венецією і Амстердамом стає однією із трьох
найбільших вірменських колоній у Європі. На Сході Європи львівська вірменська
громада була найчисленнішою, і саме тому 1364 року Львів став центром ВірменоГригоріанського єпископства.
Львівські вірмени мали свої школи, бібліотеки, шпиталі. Вірменський історик і
мандрівник Симеон Дпір Лехаці писав, що у вірменській дільниці велася потужна
харитативна діяльність: у неділю тут не обідали без жебраків, чужоземцям
надавали притулок, голодних годували, хворих лікували. Якщо зима була довгою і
суворою, жебракам роздавали хутряні шапки, кожухи, чоботи.
У Львові діяла перша вірменська друкарня. Тут 1616 року Ованес Карматенанц
видав ―Псалтир‖, єдиний примірник якого зберігається сьогодні у Венеції.
Протягом усього середньовічного періоду багатство Львова базувалося на
торговельних зносинах між Заходом і Сходом. Історично склалося так, що торгівля
зосереджувалася здебільшого в руках вірмен. 1484 року вірмени мали у Львові 19
крамниць, українці – 3, поляки – 2. Та вірмени не лише торгували самі, а й обіймали
надзвичайно важливі посади перекладачів, і через них місто здійснювало усі
торговельні контакти з іноземними купцями. Забудова вулиці Вірменської поряд з
площею Ринок і вулицею Руською була найкращою у місті. Позаяк вірменська
громада була найбагатшою у місті, то для зведення своїх кам’яниць вона
запрошувала поважних місцевих та приїжджих будівничих. Вже у XV столітті вулиця
мала кам’яний брук, водогін та зливну каналізацію.
Вірмени, як народ торговий, мусили зважати на панівний етнос і панівну релігію
тієї країни, куди їх занесла доля. 1630 року вірменський архієпископ Миколай
Торосєвич оголосив про перехід львівських вірмен до унії з Римо-католицькою
церквою, що спричинило їхню полонізацію.

Майже всі будинки на вул. Вірменській є пам’ятками архітектури і мають риси
різних стилів. А один із найцікавіших — будинок № 23, збудований у другій половині
XVIII ст. і є яскравим взірцем львівського ампіру. За своєрідний скульптурний декор
його здавна називають «Будинком пір року».
Над другим поверхом зображено Сатурна, який відраховує плин часу. Вище, на
всю ширину фасаду,— фриз зі знаків Зодіаку, відповідно до кожного з 12 місяців.
Спробуйте віднайти свій знак та загадати бажання. По боках четвертого поверху
зображено лелек, приліт яких символізує початок весни, а відліт — початок зими.
Між лелеками — маски вітрів чотирьох сторін світу. По обидва боки Сатурна —
чотири барельєфи, що уособлюють пори року... Під барельєфами — уривки з поеми
Вергілія „Георгіки‖.
Дорогою до Вірменської церкви по вул. Вірменській, 20 знаходиться
кафе „Гасова лампа‖, яке має цікавинки для осіб з вадами зору. Біля
стіни знаходиться скульптури Яна Зеха – дослідника нафти та
винахідника гасу, а також стіл, шухлядку якого можна спробувати відімкнути.
Звертаємо з вулиці Вірменської праворуч на вулицю Краківську в напрямку до
Вірменського собору.
Головна святиня львівських вірмен – Собор Успіння Пресвятої Богородиці –
унікальна пам’ятка східної культури на європейських теренах. У 1360-х роках
вірменська громада розпочала будівництво величного храму. Сілезький архітектор
Дорінґ будував церкву за зразком катедри в Ані – древній вірменській столиці на
території сучасної Туреччини.
На початку XX століття з ініціативи архієпископа Теодоровича розпочалася
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ґрунтовна реставрація храму, в результаті якої інтер’єр було переоформлено у
стилі модерн. Склепіння і купол покрила яскрава мозаїка, автором якої був Юзеф
Мегоффер. Стіни були розписані художником Яном Розеном, який виконав сповнені
глибокого метафізичного змісту картини та орнаментальні розписи стін. Особливо
вдалися художнику, на думку сучасників, ―Установлення Найсвятішої Тайни
Евхаристії‖, ―Розп’яття‖ та ―Поховання св.Оділона‖. Перша велика творча робота Я.
Розена, яка стала початком його світового визнання, була виконана художником
саме у Львові.
В’їзна брама до вірменського собору досить широка – 2 м. Тому для осіб,
які пересуваються на кріслі колісному, можливо ввійти, але з допомогою
однієї або ж і двох осіб, тому що висота сходинки перед брамою 20 см. За
вхідною брамою знаходяться надгробні плити XVIII ст. Особам з вадами
зору цікаво доторкнутись до плит та зануритись у вірменську культуру.
До самої церкви є можливість увійти. Ширина вхідних дверей становить 1,2 м,
при потребі можна відчинити і другу половину дверей такої ж ширини.
Вийшовши з Вірменського Собору і поглянувши вправо, бачимо
Преображенську церкву, збудовану у 1898 р. за проектом архітектора
С.Гавришкевича на фундаменті костьолу тринітаріїв. В церкві знаходяться дві
роботи відомого українського художника Корнила Устияновича.
Відразу за Преображенською церквою розташований будинок, де сьогодні
знаходиться Кінопалац. У цьому будинку, зведеному на кошти українського
населення, містився Народний Дім — найстаріша в Галичині культурно-освітня

установа, створена в 1849 р. за ініціативою громадського діяча, члена Головної
Руської Ради Льва Трещаківського. При Народному Домі існували бібліотека і музеї.
В ньому деякий час перебував театр «Руська бесіда», містилася перша українська
академічна гімназія, а з 1930 p., після реконструкції бальних залів, проведеної
архітектором Адамом Опольським, діяв Львівський театр розмаїтостей. З цією
пам’яткою пов’язана знаменна історична подія: тут, у великій залі, 19 жовтня 1918 р.
була проголошена Західно-Українська Народна Республіка, яку очолив Євген
Петрушевич.
Вертаємось вулицею Краківською в напрямку до площі Ринок.
Вул. Краківська під назвою Татарська згадується у документах уже в 1382 р.
Назва пов'язана з тим, що на цій вулиці жили татари. Мала вона й інші назви того ж
походження — Поганська ("язичницька"), Сарацинська. Сучасна назва вперше
зустрічається у 1441 р. і походить від того, що вулиця була початком великого
шляху на Краків, що проходив сучасною вул. Городоцькою. Звідси ж і назва брами,
котра завершувала вулицю. Краківська брама, одна з двох брам міста.
Наприкінці XVI ст. віконниці бічного фасаду будинку (від вул. Шевської) були
місцем своєрідної стінгазети — на них писали епіграми, малювали карикатури. Деякі
з них мали політичний зміст, але зазвичай це було висміювання особистих ворогів,
часто — досить непристойне. Подібне явище перед тим мало місце в Римі. Там з
цією метою використовувалася статуя біля майстерні шевця Пасквіно, звідки і пішов
загальноприйнятий термін «пасквіль». У Львові йому відповідав вислів "потрапити
до старої", бо будинок належав пані Абрековій. «Що каже пані Абрекова?» — цими
словами львів’яни часто віталися вранці. Першою жертвою стала сама власниця, а
потім взялися за інших. Особливо діставалося магістратові — керівному органові
міста. Нововведення набуло міжнародного характеру, бо під час ярмарку цією
творчістю займалися і приїжджі з інших країн. У 1601 р. магістрат змушений був
видати спеціальну постанову, яка забороняла подібні вправи, і поставити біля
будинку сторожу.
Цікавим об’єктом є скульптура кентавра на наріжному будинку вулиць
Краківської та площі Ринок. Будівля, у якій знаходиться ресторан-кондитерська
«Кентавр», побудований на старовинному фундаменті у 1767 році архітектором
Косинським. На будинку з вулиці Краківської бачимо скульптуру Кентавра. З часів
грецької античності кентаври — міфічні істоти з тулубом коня та торсом і головою
людини — є символом подвійності. Вони уособлюють поєднання нижчої природи
людини, її тваринної натури, із високою природою, людськими чеснотами і
здатністю до судження. Це комбінація сліпої сили інстинктів і керівного духу. Кінь
уособлює чоловічу солярну силу й є опорою для підняття духу людини.
З 1847 до 1933 у будівлі знаходилася винарня, в якій продавалися вина та мед.
Тут, у залі на другому поверсі, були розставлені важкі дубові столи у формі підкови,
а на бажаючих поспівати чекало фортепіано. Відвідувачами тогочасної винарні була
заможна еліта. Саме тут за келихом медовухи, вина або пива вели свої справи купці
з Варшави і Туреччини, Кафи і Молдавії. У пізніші часи заходили сюди письменники
Богдан Лепкий та Іван Котляревський.
У радянський період «Кентавр» вважався одним з найкращих закладів у центрі
Львова. У 70-х роках при вході до ресторану гостей завжди зустрічав швейцар, без
домовленості з яким у заклад годі було попасти. Тут збиралася львівська
інтелігенція, яка за келихом «Старого Талліну» або ужгородського коньяку
полюбляла «покпинити» з радянської влади.
Виходимо на площу Ринок.

Старий Львів — це перш за все Ринок, центр громадського,
економічного і культурного життя. Такі площі були чи не в кожному
європейському місті. Оскільки тут знаходилися торгові ряди, то
згодом словом ринок стали називати базари. Шість століть історія
Львова була нерозривно пов’язана з цією порівняно невеликою,
прямокутною площею розміром 142 на 129 метрів. Тут знаходився
маґістрат, палаци і будинки знаних городян, тут торгували,
вершили суд і страти. Колись біля ратуші, у південно-західній
частині площі, де публічно страчували і карали, височів стовп ганьби у вигляді двох
повернутих спиною одна до одної фігур: Феміди з терезами і пов’язкою на очах та
ката з мечем - приковували до нього сварливих баб та невірних чоловіків. А
щосереди, п'ятниці і неділі площа перетворювалася у живу торговицю. Тут можна
було побачити купців з різних куточків світу, деколи навіть у морській формі, немов
би щойно з корабля.
„Ринок служить для справ публічних і для справ купецьких‖,— писав на початку
ХVІІ століття автор першої хроніки Львова Ян Альнпек. ―У цьому місті, як і у Венеції,
стало звичним зустрічати на ринку людей з усіх країн світу в своїх одягах: угорців у
їхніх малих магерках, козаків у великих кучмах, росіян у білих шапках, турків у білих
чалмах. Ці всі у довгому одягу, а німці, італійці, іспанці – у короткому. Кожен, якою б
мовою він не говорив, знайде тут і свою мову. Місто віддалене понад сто миль від
моря. Але коли побачиш, як на ринку при бочках мальвазії вирує натовп крітян,
турків, греків, італійців, зодягнених ще по корабельному, видається неначе тут порт
відразу за брамою міста‖.
Високі вузькі будинки з трьома вікнами по фасаду. Сорок п’ять будинків на
одній невеликій площі, сорок п’ять пам’яток архітектури — це унікальний музей під
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відкритим небом, наочна історія львівського зодчества.
Архітектурний образ площі створювався у другій половині XVI - на початку ХVII
століття, в період утвердження і розквіту Львівського Відродження. Це наклало на її
вигляд печать строгого смаку і відчуття міри.
За словами хроніста і поета Бартоломея Зиморовича, не було „ремесла, в
якому би львів’янин не зумів вдосконалюватися‖. Про красу своїх будинків
турбувались і замовники: купці, ремісники, патриції. Коштів їм на це вистачало,
адже середньовіччя та епоха відродження — період найбільшого розквіту
феодального Львова. Золото із багатьох країн стікалось до сейфів львівських
неґоціантів. Місто часто називали окрасою королівства, оплотом Руси, матір’ю
талантів і навіть другом Атени. Про багатство міста свідчать і пишні свята та
прийоми, які організовували міщани. Вони влаштовувались із таким розмахом, що
ще в кінці ХІV століття маґістрат змушений був видати постанову, яка забороняла
приймати більше 16 гостей, виставляти більше 4 страв і запрошувати більше 2
блазнів.
Кожна кам’яниця неповторна, адже не існувало двох однакових будівель. Так,
як і не існує однакових історій чи легенд, пов’язаних з Ринком, будинками, людьми...
На розі нас зустрічає скульптура героя Адоніса, яка прикрашає фонтан. Це
одна з чотирьох скульптур, виконаних відомим скульптором Гартманом Вітвером і
встановлених на чотирьох кутах площі у 1793 році на місці колишніх колодязів. В
чашах інших трьох фонтанів знаходяться скульптури бога морів Нептуна, його
дружини Амфітрити та богині полювання Діани. Торговки зеленню та фруктами
відсвіжували свій товар в цих фонтанах-криницях в базарні дні.

Направляємось площею Ринок на північний схід. На площі Ринок
тротуари підняті на 6 см. Тому можна самостійно їхати по тротуару,
ширина якого становить близько 3 м. Можна також пересуватись й
дорогою, бо це пішохідна зона, хоч бруківка по дорозі інколи нерівна.
Біля пам’ятника Амфітрити цікавим об’єктом для осіб з вадами зору є лавочка
закоханих, яка була виготовлена і подарована Львову майстрами ковалями. На
лавочці можна перепочити та бути в цілковитій безпеці, оскільки з обох боків сидять
леви-охоронці.
На розі вулиць Друкарської та Ставропігійської знаходиться аптека-музей. На
будинку — вивіска з емблемою медицини і датою заснування аптеки — 1735 рік.
Перший фармацевтичний заклад у Львові був відкритий ще в XIІІ столітті при
Домініканському монастирі. Перша аптека, як і багато наступних, не збереглися.
Аптека Наторпа, біля якої ми стоїмо, діє безперервно вже більше як 270 років.
В 1966 році в аптеці було відкрито музей. Тут знаходиться приблизно 2 тисячі
експонатів. Зберігся старовинний інтер'єр торгового залу аптеки, поліхромні розписи
стелі, що виконані на початку ХІХ ст. віденськими майстрами і символізують чотири
складові елементи всесвіту: вогонь, воду, землю і повітря. В торговому залі при
рецептурному столі змонтовано три аптечні ваги, стояки яких використовуються, як
електричні свічники. Представлені старовинні касові апарати. В аптеці можна
побачити унікальну колекцію аптечного посуду для зберігання медикаментів — це
керамічні амфори XV-XVI ст., порцелянові, фаянсові, скляні і дерев'яні штанглази.
Різноманітні аптечні ступки — кам’яні, чавунні, порцелянові, мідні, мармурові,
агатові.
Крім аптечного посуду в музеї представлена фармацевтична техніка, книги.
Експонати розташовані в кількох залах першого поверху та в підземеллях.
Раніше у посуді ліки покупцям не відпускалися, а лише зберігалися в аптеці.
Він був своєрідною рекламою аптеки. Стояв, як правило, на одних і тих же місцях.
Від його форми, кольору, зовнішнього оформлення залежало часто враження від
аптечного приміщення. Аптеки були приватними, і кожен власник намагався надати
своєму закладові імпозантного вигляду. Зазвичай посуд замовлявся для кожної
аптеки з однорідного скла однакового кольору. Бідніші замовляли його з простого
прозорого скла, багатші — з дорожчого, кольорового, і лише дуже багатий
фармацевт міг дозволити собі придбати посуд із червоного, рубінового скла.
Один із експонатів музею — гасова лампа. У 1853 р. в аптеці Петра Міколяша
маґістр фармації Ян Зех отримав ректифікат гасу. Там же Ігнацій Лукасевич
винайшов першу у світі гасову лампу. У березні 1853 року вона освітлювала
приміщення аптеки. У липні того ж року такі лампи придбала головна міська лікарня
для нічних операцій.
У Львівській аптеці-музеї Ви зможете побувати в алхімічній лабораторії,
пивниці, і внутрішньому подвір'ї — єдиному об'єкті у Львові, де вдалося відтворити
вигляд житлового будинку заможного міщанина ХVI-XVII ст.
На пам’ять про аптеку-музей можна придбати сувеніри: значки зі зображенням
аптеки, комплекти листівок, ориґінальні ліки „Залізне вино‖, яке вживається для
підвищення рівня гемоглобіну в крові та покращення апетиту.
В аптеку можна потрапити лише відчинивши другу половинку
дверей, тоді ширина проходу буде 2 м. До дверей веде сходинка,
висотою 15 см, тому знадобиться стороння допомога, щоб подолати

її. У музейний комплекс (дворик та підземелля) потрапити неможливо через надто
вузький прохід – 45 см.
Оглядаємо з тротуару або ж дороги (це пішохідна зона) ряд будинків на східній
стороні площі Ринок.
Будинок №2 збудований у 1589 році купцем і аптекарем Янушем Ведельським
на місці старого ґотичного будинку. На фасаді розташовані декоративні рельєфи зі
зображенням дельфінів. Дельфіни — давні символи успіху в торговій справі і
щасливого порятунку на водах.
Із цим патриційським будинком пов’язане відкриття у Львові першої регулярної
пошти. Роберто Бандінеллі в 1629 р. удосконалив пошту, організовану італійцем
Доменіко Монтелуппі. Король Сигізмунд ІІІ Ваза надав Бандінеллі привілей на
утримання регулярної королівської пошти. Раз на тиждень, по суботах, вирушали
поштові кур’єри до Любліна, Варшави, Кракова та інших міст Європи. Ці послуги
коштували дуже дорого. За перевезення півлота вантажу (тобто 6,3 г.) до Замостя
платили 1,5 гроша, до Любліна – 2, до Варшави і Кракова – 3. Папір був важким,
аркуш важив чимало. Тому Львівська Рада, бажаючи зекономити на поштових
витратах, стала відправляти пошту з власними гінцями, що було порушенням угоди.
Р. Бандінеллі вклав у справу 1500 злотих, а дії Ради розорили його. Бандінеллі
збанкрутів...
Сьогодні у Палаці Бандінеллі діють постійні експозиції Львівського історичного
музею.
На жаль оглянути експозицію музею неможливо навіть
потрапивши всередину будинку через широкі двері. Відразу в
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першому залі є сходова клітка, яка веде на поверхи, де й
розташовані експозиції.
Оскільки будинок є пам’яткою архітектури XIV ст., як і інші на площі Ринок –
жодні перебудови всередині неможливі. Тому цікавими для категорії туристів, що
пересуваються на кріслі колісному є лише екстер’єри цих кам’яниць.
Будинок №3. В другій половині XVI ст. ділянка і будинок належали патриціям
Вільчкам. Кам’яниця звалася Вільчківською.
Історія, пов’язана з цим будинком і цією родиною, і романтична, і трагічна.
Єдиною спадкоємицею майна родини і неймовірною красунею була Ганна Вільчек.
Претендентів на її руку та посаг не бракувало. Серед багатьох, особливо
домагалися її одружений польський магнат Єльонек та флорентієць Уран делла
Ріпа Убальдіні. Але ж поляк на той час був одружений, і навіть мав дітей.
Тому віддала перевагу молода дівчина італійцеві. Між суперниками виникла
бійка, в якій запальний Убальдіні наніс смертельного удару кинджалом поляку
Єльонеку. Отож, убивцю відразу ж заарештували і мали б присудити до смертної
кари. Але здійснити вирок було не просто, оскільки Убальдіні був родичем Папи
Римського Григорія XIII, що вплинуло на суддів, крім цього за флорентійця
заступилася впливова італійська колонія Львова. А основне - у справу втрутилося
львівське жіноцтво. Жінки суддів не давали чоловікам спокою. Таке романтичне
кохання! Навіть вбивство людини не могло затьмарити такої романтики! Убальдіні
не покарали. Він одружився з Ганною Вільчек і жили вони довго і щасливо!
Будинок №4 з декорованим діамантовим рустом фасадом, увійшов до історії
львівської архітектури під назвою Чорної кам’яниці. Його також знали як будинок
Лоренцовича або Докторську кам'яницю. Після побудови будівля була звичайного

кольору місцевого пісковика - сірого. Імпозантний чорний колір - продукт
довготривалого всмоктування каменем в себе пилу і бруду Ринку. А зараз її просто
пофарбовано на чорне.
Будинок було споруджено у 1588-89 рр. Серед архітекторів будинку в різних
джерелах називають імена Петра Красовського і Петра Барбона. У 1596 році
власником будинку стає купець і фармацевт Ян Лоренцович, який відкрив тут одну з
перших Львівських аптек.
Пізніше до Чорної кам’яниці добудували третій поверх, прикрасили фасад
фігурами святих, аттиком і по-новому оформили деякі інтер’єри. Рельєфи XVII
століття зображають Марію Магдалину, Св. Мартина на коні — патрона тодішнього
власника будинку, а також Св. Станіслава Костку. Портали і вікна прикрашені
різьбою з мотивами виноградної лози.
Перед входом до кам'яниці - незвично вузенька лавиця. Тут колись сидів
сторож кам'яниці, а щоби не заснув, лавицю зробили максимально незручною.
Спробуйте на ній зручно вмоститись?!
В 1926 році кам’яницю купило місто і влаштувало в ній історичний музей імені
Яна ІІІ Собєського. На першому поверсі гості першою справою потрапляли в
кімнату-передпокій зі збереженими з часів Середньовіччя дерев'яними балками на
стелі та двома гарно оздобленими порталами. В цій залі зберігалися портрети
визначних особистостей, так чи інакше пов'язаних зі Львовом - Корнякти, Боїми,
Бернатовичі, Маратовичі. Музейна традиція не переривалася з того часу - зараз в
кам'яниці теж історичний музей.
Знову ж таки доступним для огляду є лише зовнішній фасад
будинку. Експозиція музею розташована на другому поверсі, на який
ведуть вузькі дерев’яні сходи.
Будинок Корнякта №6 — одна з найбільш визначних пам’яток львівської
цивільної архітектури епохи Відродження. 1569 року у Львові з’явився Костянтин
Корнякт, за походженням - грек з Кріту. Виноторговець Корнякт отримав шляхетство
з рук короля Речі Посполитої Сигізмунда II Августа за свою вірну службу на посаді
особистого королівського секретаря. Наступний король Стефан Баторій
спеціальним декретом дозволив Корнякту спорудити на площі Ринок у Львові палац
з шістьма вікнами - привілей, який у місті на Магдебурзькому праві не можна було
купити за жодні гроші, тільки отримати за особливо видатні заслуги перед містом та
державою. Авторами палацу стали італійські архітектори Петро з Барбони та Павло
Римлянин. Кращі зразки ренесансової архітектури надихнули авторів створити в
палаці прекрасний дворик із триярусними відкритими галереями, які зачаровують
ритмом аркад, підтримуваних колонами тосканського і доричного ордерів. Італійське
подвір’я - магніт для львів'ян і туристів. Вже у XVIII столітті тут ставили Шекспіра.
Тут знімалися кінофільми та стали традиційними концерти. Старовинна класична
музика у поєднанні з архітектурою Відродження створює у глядачів та слухачів
неповторний настрій. Посперечатися шармом зі львівським «Італійським подвір’ям»
на території України здатна хіба колишня резиденція російських царів у Лівадії.
Корнякт, будучи шляхтичем та займаючи високі державні посади все ж не
кинув торгівлі вином. Над вхідними дверима висіла гілка ялини, своєрідна вивіска
винарні, яка розміщувалася у залах першого поверху. Пускали сюди тільки людей з
товстими гаманцями. І приємно було в морозний зимовий вечір посидіти біля
палаючого каміна, у веселому товаристві за кухлем гарячого вина з прянощами.
На жаль, спадкоємці дуже швидко пустили багатий маєток Корнякта за вітром.
За якийсь час палац купили Собеські, а коли Ян Собеський став польським

королем, палац автоматично перетворився на королівську резиденцію. У 1686 році
саме тут, в будинку Корнякта, було підписано вічний мир між Росією і Польщею. 12
вересня 1908-го року до 225-ї річниці розгрому Яном III Собеським турків під Віднем
у палаці Корнякта відкрився музей, який на честь цієї події дістав назву
Національного музею імені короля Яна III. Після радянської реорганізації тут
розмістився центральний корпус Львівського історичного музею. Родзинка
експозиції палацу Корнякта - так звані «королівські зали», умебльовані в стилі
львівських палаців ХVIII-ХІХ століть.
Туристам, які пересуваються на кріслі колісному, є можливість
оглядати королівську кам’яницю лише ззовні.
Для осіб з вадами зору цікаво буде відчути атмосферу
середньовіччя в Італійському подвір’ї, яке є невід’ємною частиною королівського
палацу. Тут є скульптури, що відображають епоху Ренесансу, а також затишне
кафе, де можна почастуватись філіжанкою ароматної кави з тістечками.
Будинок №9 належав львівським латинським архієпископам. Мав 68 кімнат.
Особливою пишністю вирізнялися спальня архієпископа та зала, викладена
золотавою цеглою і кахлями, спеціально замовленими в Гданську, так звана
Фарфорова або Золота зала.
У серпні 1724 року великий коронний гетьман А. Сенявський віддавав заміж
свою дочку Софію. Наречений влаштував у цьому будинку величезний прийом. На
спеціальних щоглах горіло 600 смолоскипів і 400 ліхтарів. Дорога до будинку була
позначена шістьма вишками, прикрашеними світильниками. А з вікон виставили
чотири труби-ринви, з яких протягом години лилось угорське вино.
Будинок №10 - пишний палац Любомирських. Він був споруджений на місці
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семи міщанських будинків: двох зі сторони площі Ринок, трьох із вулиці Руської та
двох — із вулиці Івана Федорова. Наприкінці XVII століття будинки були капітально
перебудовані чудовим архітектором Яном де Вітте і створили одне ціле — палац,
який згодом став власністю князів Любомирських. Палац має багату історію. Після
розділу Польщі він стає резиденцією губернаторів. В ньому містилася українська
просвітницька організація „Просвіта‖, яка діяла тут до 1939 року. Тут часто бували
І.Франко, Леся Українка, В.Стефаник та інші діячі української культури. Саме з
балкону цього будинку 1941 року Ярослав Стецько проголосив Акт відновлення
Української держави. Сьогодні тут діє Музей меблів та порцеляни.
Біля фонтану зі скульптурою богині Діани звертаємо в напрямку до
Ратуші. Тут треба бути обережними, бо хоча площа Ринок і закрита для
проїзду транспорту, нею курсує трамвай, а також екскурсійний Чудо Поїзд.
Будинок №13 дістав цей номер лише в 40-х роках ХХ ст., а до того це був
№12А, бо тринадцять – нещасливе число. Першим власником був Ян Алембек –
автор першого опису Львова 1618 р. Власниками будинку в другій половині XVIII ст.
були брати Сіньї, які влаштовували бали та всілякі розваги у Львові. Але часто такі
розваги закінчувалися бійками. Вони ж ввели у моду триногі столики для гри в
карти, які називалися ―сіньї‖.
У другій половині XVIII ст. будинком володіли брати Сіньї (по-італійськи Signi).
Їм належав маєток під Львовом, який дістав назву Сигнівки (нині вулиця з цією ж
назвою). Брати Сіньї були дуже енергійними підприємцями і спеціалізувалися
переважно на влаштуванні всіляких розваг. У 1775 р. вони зажадали виключного
права на влаштування міських балів. Але губернатор взагалі заборонив їм

влаштовувати бали, бо вони часто закінчувалися бійками. І якщо хтось з’являвся на
вулиці з синцем під оком, то говорили, що він ―oberwat od trzech Signiow‖.
Зовсім не характерний для нашого міста — крилатий лев прикрашає портал
будинку №14. Під лапою лева — розкрита книга з латинським написом: «Мир тобі,
Марку, євангелісте мій». Це герб Венеційської республіки — лев Св.Марка.
Встановлений він був на будинку невипадково. Представником купецької республіки
у Львові був далматинець Антоніо ді Массарі. Він приїхав до Львова в другій
половині XVI ст., прийняв міське громадянство, одружився з найбагатшою
нареченою Львова і спорудив цей будинок. Массарі виконував функції консула
Венеції у Львові.
Площа Ринок була свідком найважливіших міських подій з 1356 року, з часу
надання Львову маґдебурзького права. З того часу Львів перестав бути залежним у
справах управління містом від королівської адміністрації і підпорядковувався
безпосередньо королю, інтереси якого репрезентував староста. Найвищою міською
владою була Рада або Маґістрат. Резиденцією маґістрату була ратуша справжнє
серце міста. Упродовж тривалої історії міста ратуша неодноразово
перебудовувалась. Найстарша згадка про ратушу відноситься до 1381 року. Тоді це
була дерев’яна споруда, завершена високою вежею і галереєю для сурмача. Але
пожежі не оминули будівлі.
На початку ХVIІ століття була збудована нова ратуша з восьмигранною вежею
з чотирма циферблатами годинників, увінчана позолоченим залізним левом. Цікаво,
що інтер’єр зали засідань прикрашали дорогі килими. Згідно з законом, торгівля між
іноземними купцями у Львові могла вестися тільки через перекладача. І за звичаєм,
кожен перекладач повинен був щороку дарувати Раді один-два килими. Так
поступово виникла уславлена львівська колекція килимів – індійських, перських,
узбецьких. Але, не жаль, ця колекція до нас не дійшла. Зрештою, як і сама будівля
Ратуші того часу.
Сучасну будівлю міської ради було завершено у 1835 році. Збудована у стилі
віденського класицизму, незважаючи на свою масивність, ратуша органічно ввійшла
до архітектурного ансамблю Львова, а її вежа, що піднялась на висоту 65 м., стала
символом міста. Не забули й про годинник. До нього ведуть 400 сходинок.
Вхід до ратуші стережуть два леви. Вони тримають щити з гербами нашого
міста. В основу герба покладена печатка галицьких князів. На гербі — міські ворота
з вежами, які свідчать про оборонну могутність Львова, ґрати воріт підняті — це
говорить про гостинність городян, а від непроханих гостей вхід до міста стереже
лев.
На південно-західному розі площі Ринок розташована площа Катедральна.
Завершуючи огляд південної сторони площі Ринок, не можна не звернути увагу на
величну сакральну споруду справа — Латинський Катедральний Собор. Латинська
катедра чи, по-іншому, Базиліка митрополітальна — мало не єдина пам’ятка
ґотичного Львова, яка збереглася після пожежі 1527 року. В 1360 році був
закладений перший камінь у фундамент Латинської катедри, яка стала форпостом
католицької церкви на західноукраїнських землях. Будівництво такої великої
споруди в середні віки, як звичайно, йшло повільно і з великими перервами.
Будували її довго, понад 100 років, але так і не завершили. За задумом архітектора
мали бути дві вежі, але друга, доведена до рівня даху, так і залишилась
недобудованою.
На східній стіні храму з боку вулиці Галицької бачимо зображення ікони з
написом. Він розповідає про трагічну та зворушливу історію, яка сталася у Львові
понад чотири століття тому. У 1598 році від невиліковної хвороби померла

дев’ятирічна Катруся, донька міщанина Войцеха Домагалича. Дідусь дівчинки,
відомий львівський геометр Юзеф Вольфович, убитий горем, намалював і
встановив на стіні костелу образ Матері Божої. Згодом тут збудували каплицю,
частина якої виступала на середину вулиці Галицької. З роками каплиця набула
виняткового значення для вірних. Тогочасний львівський хроніст писав: ―Було то
для старого Львова місце святіше святого. Заповнена молитвами і співом, вдень і
вночі освітлена, оточена стоячими навколішки людьми, була ця каплиця ніби
серцем Львова, потіхою у його смутках і охороною в нещастях‖. З часом львівяни
стали називати ікону образом Матері Божої Ласкавої. Помолитися перед нею було
великою честю навіть для польських королів. Наприкінці XVIII століття австрійська
влада ліквідувала цвинтар навколо катедри й наказала розібрати каплицю.
Чудотворну ікону перенесли до катедри, а на зовнішній стіні залишився напис на
згадку про маленьку Катрусю та її дідуся, який увіковічнив себе, намалювавши
чудотворний образ.
Проходячи повз катедру, можна побачити ядра, які висять
на її стінах. Це пам’ять про найгрізнішу турецьку облогу
Львова 1672 року. Найбільше ядро нагадує нам про ці події
написом ―Ex obsidione turcica…―, тобто ―З турецької облоги,
року Божого 1672, дня 28 вересня―. А менше ядро з таблицею
оздоблено старовинним написом латиною: ―Під час облоги
Львова турками року Божого 1672 дня 29 вересня―. Це 38фунтове ядро, вистрілене з гармати, перелетіло через східне
вікно, впало до середини костелу за великим вівтарем і
затрималося без жодної шкоди під розп’яттям в пресвітерії,
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коли власне в ніч на святого Михаїла вирувала страшна буря з громами та
блискавками‖. Снаряд, розташований у стіні храму вище, має напис ―Ex obsidione
ruthenorum― (―З української облоги 5 березня 1919 року―) й нагадує про українськопольську війну 1918-1919 років.
У XVI - на початку ХVІІ століття: Латиська катедра обростає каплицями. Великі
магнати, багаті купці вважали своїм обов’язком збудувати каплицю-усипальницю в
катедрі або біля неї. Аж до середини ХVІІІ століття площа перед катедрою служила
кладовищем. Лише у 1785 році було заборонено ховати у центрі міста, а всі каплиці,
склепи були розібрані. Залишилась лише одна каплиця, розташована окремо –
каплиця Боїмів. Правильніше було б назвати цю пам’ятку іменем її натхненного
творця, але, на жаль, історія зберегла лише ім’я замовника — львівського купця,
вихідця з Угорщини, Георгія Боїма. Багатий патриціанський рід Боїмів дав
середньовічному Львову чимало значних неґоціянтів, відомих учених, лікарів,
мандрівників. На східній стіні каплиці збереглись чудові, надзвичайно характерні і
виразні портрети Георгія і Ядвіґи Боїмів, виконані в техніці фрески. Під портретом
глави сім’ї латинський напис: „Ґеорґ Боїм, консул львівський, каплиці цієї засновник,
1617‖.
З протилежної сторони різко виділяється у зовнішньому вигляді каплиці
головний фасад, повністю покритий кам’яною різьбою на сюжети Страстей
Христових. Героями сцен виступають люди з вулиці: ремісники, селяни, люди з
передмість. У нижньому ярусі в нішах, обрамлених колонами, стоять скульптурні
зображення апостолів Петра і Павла. Хто хоче ближче пізнати людей XVII століття,
повинен до них придивитися. Це портрети сучасників із їх життєвими незгодами,
мріями про майбутнє. У цьому ж стилі виконана сидяча скульптура Христа на
ліхтарику купола. Він тут як проста людина, яка присіла край дороги після важкої

подорожі. Духові твору відповідає латинський напис на барабані ліхтарика:
„Перехожий, зупинись і подумай, чи є печаль, більша від моєї‖.
На жаль унікальний інтер’єр каплиці оглянути неможливо
особам, які пересуваються на кріслі колісному, оскільки ширина
дверей становить лише 50 см. Та фасад каплиці захоплює
надзвичайно!
Інтер’єр каплиці вражає великою кількістю декору і висотою
приміщення. Погляд мимоволі лине вгору і потопає у блакитному
ліхтарику купола.
Смисловим і композиційним центром інтер’єру є східна
вівтарна стіна. Вся вона заповнена зображеннями на євангельські
теми: „Поклоніння ягняті‖, „Омивання ніг‖, „Тайна вечеря‖ та ін. На
південній стіні інтер’єру вмонтовані дві епітафії. Вражає скульптурна
композиція — „Пієта‖, виконана з алебастру. На жаль, століття
знищили поліхромію скульптури і всього оздоблення інтер’єру. Адже
вся скульптура була розфарбована, а орнамент і архітектурні деталі — позолочені.
За своєю пишнотою каплиця не мала собі рівних. На початку XVIII століття в
мавзолеї поховали останніх із роду Боїмів, але, завдяки своїй високій художній
цінності, каплиця залишилась незайманою протягом стількох століть.
На площі Катедральній є кав’ярня „Світ кави‖, де влітку можна випити кави за
виносними столиками.
Від каплиці прямуємо до катедри, яка є доступною для огляду.
Потрапити всередину кафедрального собору особам, які
пересуваються на кріслі колісному можливо подолавши металеву
решітку при вході висотою 4 см та поріг, висотою 7 см з допомогою
сторонньої особи. Ширина дверей сягає 2 метрів. Пересуватись всередині легко,
доступними для огляду є каплиці катедри. Вівтарну частину оглянути детальніше
можна, подолавши сходинку висотою 15 см за допомогою сторонньої особи.
До північного фасаду Латинського катедрального собору притулилася каплиця
Кампіанів. Побудована на замовлення ненависного в той час у Львові жорстокого
тирана, повновладного володаря міста і водночас одного із найосвіченіших і
найбагатших львівських патриціїв - Мартина Кампіана. Екстер’єр каплиці вражає
витонченістю та багатством. На стіні розташовані три рельєфи, які представляють
сцени „Покладення до гробу‖, „Воскресіння‖ та „З’явлення Христа Марії Маґдалині‖.
Нагорі високий аттик з трьома овальними медальйонами. Барельєфи на них
символізують вірність, короткочасність людського буття і безсмертя душі.
Всередині каплиця прикрашена різьбою, де використані різні породи каменю.
Однак це багатство декору справляє холодне враження. В оздобленні брали участь
два майстри: вівтар з постатями апостолів Петра і Павла створив скульптор Генріх
Горст, а декорацію бокових стін, правдоподібно, робив славетний майстер Йоган
Пфістер. Тут розміщені епітафійні написи, присвячені Павлу і Мартину Кампіянам.
Кожна з епітафій завершена портретом в оточенні отців церкви та євангелістів, і
саме ці зображення — рельєфи — належать до видатних пам'яток львівської
скульптури першої половини XVII століття. Плафон каплиці розмальований
художником Станіславом Строїнським.
Повернемось назад на площу Ринок та оглянемо детальніше її західну частину.

Кам’яниця Шольц-Вольфовичів – будинок № 23. На Ринку цій родині належало
кілька кам’яниць. Шольц-Вольфовичі – одна з гілок могутнього клану Шольців,
найзаможніша родина Львова. Найбільшим маєтком власника були його діти. В
будинку проживало 12 синів і 12 дочок (від однієї дружини!). 25 тисяч червінців
залишив він їм у спадщину, не враховуючи земель, будинків, крамниць, товарів,
рухомого майна...
З будинком №29 пов’язана трагічна історія. В середині XVIII ст. ділянка
належала комендантові Львова Ф. Коритовському. Він купив землю, але на
будівництво грошей не мав. У 1768 році на Правобережній Україні спалахнув
могутній народний рух – Коліївщина. Повстання було жорстоко придушене, а 400
полонених гайдамаків прислали на страту до Львова. Страту повинен був провести
саме Феліціян Коритовський, який розсудив, що покарати 400 людей завжди можна
встигнути. Тож засуджені, як безплатна робоча сила, спорудили на Ринку чудовий
будинок. Після цього гайдамаків стратили. Ще раніше на цьому місці стояв будинок
Мартина Кампіяна, каплицю якого ми оглядали в Латинській катедрі.
На початку минулого століття сумні спогади були витіснені більш
життєрадісною подією: тут відкрилась кав’ярня Андріоллі, одна з перших у Львові.
Поряд із будинком №29 сусідня будівля здається невеликою і затишною. Це
так званий „докторський дім‖. Якийсь час він належав докторові Домінікові
Геппнерові. У його архітектурі можна прослідкувати риси різних стилів та епох: від
ґотики до бароко. Найбільшу цінність являє собою ренесансовий портал, створений
невідомим, але, безсумнівно, талановитим майстром.
Докторський дім відомий не тільки своєю архітектурою. Якщо придивитися, то
над кожним вікном і порталами видно латинські надписи. Це старовинні латинські
мудрості про людські чесноти і вади. Наприклад, написи над вікнами третього
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поверху (зліва направо): „Достойний не заздрить нікому‖, „Доброчинність перемагає
все‖, „Повага — нагорода доброчинності‖. Написи над лівим порталом: „Хто
багатий? — Щедрий!‖, „Хто бідний? — Скупий!‖. „Ніколи корисне не розходиться з
прекрасним‖. Написи над вікнами другого поверху: „Де благодать — там Бог‖, „Де
достаток — там порок‖, „Де багатство — там друзі‖.
Зокрема, в кам’яниці №30 у другій чверті 17 ст. мешкала Ядвіжка Лушковська,
дочка збіднілого купця. У 1634 році до Львова приїхав король Владислав IV Ваза.
Проїжджаючи через Ринок, він побачив у вікні Ядвішку – і закохався на все життя.
Король забрав красуню-львів’янку до Варшави і оселив у своєму палаці. У них
народився син. Але кохання короля викликало подив і обурення в вищих колах,
адже король не мав права закохатись у простолюдинку. Тому вирішили одружити
короля з австрійською принцесою, а прекрасну Ядвіжку видали заміж за шляхтича.
Подружжя мало маєток в місцині, де було чудове полювання. А король був
пристрасним мисливцем і часто навідувався в краї, де проживала його кохана, і жив
там по кілька місяців...
Король овдовів, одружився вдруге, але своє кохання не зрадив. На руках
Ядвіжки він і помер.
Через „Пасаж Андріоллі‖ проходимо відразу до Єзуїтського костелу.
Спорудження львівського костелу Єзуїтів тісно пов’язане зі зміцненням позицій
ордену в Україні. Монахи прибули до Львова в час, коли місто уже було щільно
забудовано і знайти вільну ділянку під будівництво нового храму та колегії було
досить важко. Були тут і суди з євреями, і знову пошук ділянок. У 1610 році
почалось спорудження ґрандіозного храму Св.Петра і Павла. У 1630 році костел в
основному завершено. Але вежа його — найвища у Львові (80 м) — була
споруджена у 1702 році. На ній встановили годинник. Шкода, що ця важлива

домінанта львівської панорами не збереглися, її розібрали з метою безпеки після
падіння ратушевої вежі у першій половині XIX століття.
Костел збудовано за прикладом відомого римського храму Іль Джезу
архітектора Джакомо делла Порта. В архітектурі костелу, спорудженого у стилі
раннього бароко, є ще багато спільного з пам’ятками ренесансового зодчества.
Зараз тут знаходиться книгосховище однієї з найбільших наукових бібліотек України
ім. Стефаника.
З північної сторони до костелу прилягає триповерховий
будинок колишньої єзуїтської колеґії. Учнями цієї колеґії були
відомий мандрівник В.Григорович-Барський та Б.Хмельницький.
З-за костелу видно величний Проспект Свободи, який
утворився на місці давнього оборонного валу, русла ріки Полтви
та її лівого берегу. Сьогодні тільки окремі фрагменти оборонної
стіни, старі гравюри та сучасні реконструкції міських укріплень
нагадують про те, як виглядала ця місцевість.
Від 1863 до 1920 року більшість будинків належала євреям. Це була вулиця
готелів. Місцева преса називала Львів не інакше, як „маленький Париж‖. Тут
виросли великі громадські споруди, дорогі готелі, ресторани, кав’ярні та магазини.
До речі, готелі у більшості мали французький манер: „Центральний‖, „Гранд
Готель‖, „Англійський‖, „Брістоль‖, „Бель Вю‖, „Імперіаль‖, „Савой‖. З 1888 року
вулицею прокладено лінію кінного трамваю, а уже за 6 років запущено електричний.
На місці пам’ятника Кобзареві в різний час стояли
монументи Яблоновського - захисника Львова від турків,
архангела Михаїла, Яна ІІІ Собеського – короля Польщі.
Цікавим був так званий „залізний лицар‖, що стояв в роки
першої світової війни - виготовлена фігура з липи. Кожен
охочий пожертвувати кошти в ім’я перемоги австрійської зброї
міг придбати цвях і власноручно вбити його в дерев’яного
воїна. В 1991 році розпочались роботи з встановлення
пам’ятника Тарасу Шевченку, що називається „Хвилею‖. Назва
ця не випадкова, адже саме хвиля української історії
здіймається позаду Тараса.
Якраз навпроти пам’ятника Т.Шевченка у середньовічному мурі з ХVІІ століття
знаходилася Єзуїтська хвіртка, а у вежі над нею ченці єзуїти побудували першу у
Львові астрономічну обсерваторію.
Про всі ці споруди нам залишились лише згадки у документах. Відразу за
лінією оборонних мурів притулився невеличкий будинок в якому колись
знаходилась гауптвахта, про що нагадує військова зброя, яка прикрашає фасад.
Поруч знаходиться Віденський готель та кав’ярня, гостей якої зустрічає персонаж
улюбленого всіма твору Гашека - Бравий вояк Швейк. Невже хтось міг сумніватись
що маючи в кишені 6 крон 82 галери, Швейк міг відмовити собі у задоволенні випити
філіжанку кави чи гальбу духмяного холодного пива в одній з численних львівських
кнайп. Навпроти гауптвахти — пам’ятний знак, встановлений на честь запорізького
козака Івана Підкови, який боровся проти турків і татарів.
Цей пам’ятник буде цікавий для осіб з вадами зору, бо має
надпис, який можна прочитати.
Особам які пересуваються на кріслі колісному є можливість

під’їхати ближче до пам’ятника. Висота тротуарів на площі Яворського становить 15
см, тому стороння допомога необхідна для виїзду з дороги на тротуар.
Вертаємося вулицею Театральною в напрямку до центральної площі Львова,
яка носить ім’я Адама Міцкевича. Це дійсно серце міста, де з різних напрямків,
немов артерії, сходяться 8 вулиць. Вона виникла вже у ХІX ст., коли знесли бастіони
старого міста і сховали Полтву у бетонний тунель. До війни площа називалась
Марійською. У її центрі колись знаходився фонтан зі скульптурою Діви Марії. Після
відкриття пам’ятника фонтан перенесли в кінець площі, на бульвар. Але назва
залишалась старою аж до 1944 року. Скульптура Діви Марії зберігається у
Бернардинському костелі, а фонтан прикрашає копія.
Львівський пам’ятник поетові Адаму Міцкевичу — один із найгарніших. Конкурс
на проект пам’ятника був оголошений у 1889 р. Журі визнало кращою роботу
А.Попеля під девізом „Натхнення‖, відзначивши її премією. Для спорудження
пам’ятника запросили скульптора Паращука. Відкриття відбулось у 1904 р.
Архітектурно-скульптурний монумент вражає своєю незвичайністю і величчю. У
складній композиції вдало поєднуються класична колона, алегоричне зображення
крилатого генія і портретна скульптура поета. Пам’ятник став невід’ємною частиною
ансамблю площі, її художнім завершенням.
На початку ХІХ століття на місці сучасного готелю «Жорж» знаходився
найкращий у Галичині ресторан «Під трьома гаками», власник якого, виходець із
Баварії Жорж Гоффман, вирішив його кардинально перебудувати і відкрив тут
готель De Russie. Своїм клієнтам Гоффман пропонував не лише комфортабельні
номери і вишукану їжу, але і гуляння, концерти, феєрверки. У готельному саду біля
ріки Полтви стояли оздоблені павільйони і альтанка у вигляді античного храму. Тут
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також було споруджено театральний зал, де відбувалися вистави, карнавали і
експозиції творів мистецтва. Справи у Гоффманів ішли непогано, про це свідчить
рішення родини в кінці ХІХ століття побудувати за проектом відомої віденської
спілки архітекторів розкішний красень-готель у неоренесансовому стилі. Новий
«Жорж» відкрився 1901 року. З чотирьох боків в наріжних нішах будинку розміщено
алегорії чотирьох континентів: Європи, Азії, Америки і Африки. Це був готель супер
класу, який відповідав сьогоднішньому п’ятизірковому: тут більше ніж сто років тому
цілодобово були гаряча і холодна вода, ванни, телефони, центральне опалення і
електричний ліфт. Партер будинку займали численні модні магазини і перукарські
салони. В готелі «Жорж» двічі зупинявся Оноре де Бальзак, тут бували композитори
Ференц Ліст і Моріс Равель, письменники Етель-Ліліан Войнич і Алєксєй Толстой,
австрійський імператор Франц Йосиф Перший і польський диктатор Юзеф
Пілсудський.
Але найбільш екзотичною є історія про перебування в готелі 1905 року шаха
Ірану Музаффера Еддіна. Спочатку цього найвищого гостя граф Потоцький хотів
запросити до свого палацу, але ескорт шаха виявився настільки численним, що
ледве розмістився у 76 найкращих номерах «Жоржа». Три дні іранські гості
куштували найекзотичніші страви, причому, як писали тодішні львівські газети,
порції шаха були у п’ять разів більші, ніж у всіх інших, щоб він міг як слід
розкуштувати вишукані смаколики. Три дні такого ―королівського‖ побуту у готелі
обійшлися у 48 тисяч крон, це ціна тогочасного десятиквартирного будинку у Львові.
Щоб уникнути сплати цієї астрономічної суми, шах захотів зіграти на честолюбстві
власника готелю і запропонував йому іранський орден, але європейський
прагматизм львів'янина на таку пропозицію не пристав і власник заявив, що в разі
несплати рахунку він виведе свою дружину і дітей перед ясні очі монарха просити

справедливості. Після дуже жорсткого торгу господарські служби Музаффера
сплатили 44 тисячі крон, тобто на 4 тисячі менше, ніж завинили, після чого шах
Ірану власним потягом відбув до Відня.
Один із найвідоміших у Львові будинків - це Будинок Книги, який до 1939 року
був відомий як будинок Шпрехера. Єврей Іоан Шпрехер - фантастично багата
людина, власник найбільшої будівельної фірми в Галичині, в житті був
фантастичним скнарою. Він усе життя харчувався лише бульбою з олією і завжди
ходив пішки, бо шкодував 20 грошів на трамвай. Будинок Шпрехера збудували 1921
року в атмосфері потужних громадських протестів проти гіганта, який брутально
вдирався в архітектурне середовище старовинного міста, закривав з площі
Міцкевича вид на катедру і порушив обіцянку бути не вищим від пам'ятника
Міцкевичу. У Львові з 1910 року вийшла заборона будувати будинки вищі, ніж
чотири поверхи. Шпрехер спритно обійшов цю заборону. Перший ярус будинків тоді
називався партером, над ним збудували ярус-антресолі, вище йшли чотири
поверхи, а над останнім з них розмістили величезну мансарду. Відтак семиярусний
будинок юридично виявився чотириповерховим. У старій будівлі на першому
поверсі знаходився ресторан ―Монополь‖, де часто любив читати газети, попиваючи
каву, Іван Франко.
Всі об’єкти на площі особам з обмеженою мобільністю можна
оглянути, розмістившись на розі площі Міцкевича та площі Галицької біля
комплексу магазинів. Зі сторони будівлі „Укрсоцбанк‖ є зручний заїзд на
тротуар. Ширина тротуару тут становить 6 м.
Наступна площа - Галицька. На цю площу виходять фасади цілого ансамблю
будинків, споруджених у стилі модерн на початку XX ст.
Широким тротуаром прямуємо до пам’ятника королю Данилу.
На площі Галицькій бачимо пам’ятник засновнику міста Львова – королю
Данилу Галицькому, який був видатним дипломатом і політиком. Для захисту своєї
держави він побудував кілька фортець, у тому числі і Львівську, назвавши її на
честь свого сина Лева - Львовом.
Перша письмова згадка про місто була знайдена у Галицько-Волинському
літописі і датується 1256 роком. Того року навесні сталася у місті Холм (тепер
територія Польщі) пожежа - така велика, що, на думку літописця, її було видно аж зі
Львова. „Таке полум’я було, що по всій землі було видно заграву. Бо і з Львова
дивлячись по белзьких полях було видно заграву від сильного полум’я пожежі.‖
Ще до заснування Львова Данило Галицький прийняв королівську корону з рук
папських послів і титул короля.
Відразу за площею Галицькою розпочинається площа Соборна.
На ній привертає увагу ансамбль споруд бернардинського монастиря.
Для того, щоб під’їхати блище до костелу, необхідно двічі
спуститись з тротуару на дорогу та навпаки зі сторонньою
допомогою, оскільки висота тротуару становить 15 см.
Костел, а нині церкву Св. Андрія, справедливо вважають одним із шедеврів
львівської архітектури. Збудований він був на початку XVII століття, ще раніше, ніж
деякі львівські споруди періоду ренесансу. Саме ця будівля відкрила нову сторінку в
історії львівського зодчества. За старими хроніками автором загального плану
костелу був чернець Бернард Авелідес, але будівництво здійснювали П.Римлянин

та А.Прихильний, пізніше — А.Бемер. Ці архітектори були представниками різних
стильових напрямків. Перші двоє — яскраві представники ренесансу, а Бемер —
архітектор нової епохи, епохи бароко. Риси цих двох стилів можна розрізнити на
фасаді костелу. Але вони настільки гармонійно доповнюють один одного, що
навряд чи варто їх розмежовувати. Все разом можна віднести до маньєристичного
стилю, який у той час панував в Європі. Андреас Бемер спорудив також 38-метрову
дзвіницю. Вона є окрасою не тільки монастиря, але і всього Львова.
Саме тут Г. Отреп’єв, більш відомий як Лжедмитрій І, брав шлюб із Марією
Мнішек перед походом польських військ на Москву.
Інтер’єр храму створений в основному у першій половині XVIII століття, коли в
мистецтві всевладно панувало бароко. Тоді храми не уявлялись без помпезних
ілюзійних розписів і пишних вівтарів. У цьому відношенні бернардинський костел —
один із найбагатших серед львівських сакральних споруд. Його 16 дерев’яних
вівтарів виконали у 30-40 роках того століття сницарі з Ярослава Т.Гуттер і
К.Кутшенрайтер, а настінні розписи — у 1738-1740 роках львівський маляр, учень
Дж.К.Педретті Б.Мазуркевич із помічниками. Для оволодіння мистецтвом
монументального живопису Мазуркевич вчився три роки в майстерні свого вчителя
в Болоньї.
Мистецьку цінність мають різьблені лави для ченців із першої половини XVII
століття майстра Павла з Бидґощі, виконані з 11 порід дерева, серед яких береза,
дуб звичайний, угорський та чорний, липа, явір, ясен, слива та ін. Лави знаходяться
у пресвітерії за головним вівтарем. А перед ним зліва — картина „Апофеоз Святого
Яна з Дуклі‖, виконана у 1677 році. Вона цікава для нас тим, що на ній зображено
Львів того часу.
Завершує ансамбль монастиря колона, на якій у добільшовицькі часи стояла
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скульптура Яна з Дуклі.
Поряд із костелом у дворі в XVII столітті викопали колодязь. У 1761 році над
ним спорудили ротонду. В її куполі знаходиться розпис на теми життя
бернардинського ченця Святого Яна з Дуклі.
З 1990 року у храмі Св.Андрія діє греко-католицька церква отців василіян.
Прямуємо в подвір’я Бернардинського монастиря. Особам які
пересуваються на кріслі колісному є можливість заїзду без жодних
перешкод. Лише будьте уважні, бо в подвір’ї паркуються автомобілі…
Ченці-бернардинці з’явилися у Львові в XVII столітті. Вони відразу взялися
організовувати будівництво свого монастиря. Місце вибрали дуже зручне —
поблизу Галицьких воріт на перехресті доріг. Але місто не хотіло давати своєї згоди
на будівництво, боячись, щоб монастирська забудова не послужила плацдармом
для проникнення до міста ворожих військ. Ченцям допоміг своїм указом король,
який дозволив будувати монастир, але зобов’язав ченців спорудити могутні
оборонні стіни і брати активну участь в обороні міста. Даремно міщани
побоювалися бернардинців. До цього монастиря вступали колишні воїни, які,
незважаючи на вік, вміли битися на стінах не гірше купців і підмайстрів, котрі були
звиклі швидше до ваги і ремісничих інструментів, аніж до шаблі чи мушкета.
За монастирем є вихід через ворота Глинянської вежі. Стіна, ворота з вежею і
мостом були відреставровані у 70-х роках. Так вони виглядали у XVII столітті.
Монастир мав велике стратегічне значення. За його стінами починався
найнебезпечніший для міста шлях — Глинянський тракт, яким до міста приходили

турецькі війська та татарські орди. Монастирські стіни першими приймали на себе
ворожі удари.
Так було і під час турецького наїзду в 1672 році. Турки намагалися проникнути
в місто через територію Бернардинського монастиря. Штурмом взяти не вдалось.
Вночі турки почали копати два паралельних підземних ходи, щоби підірвати стіну,
але почалася гроза. Від блискавки вибухнули бочки з порохом, засипавши один хід,
другий обвалився, розмитий дощовою водою.
Турецьке командування сприйняло це як недобрий знак Аллаха і війська були
відведені від міста. Підземні ходи разом із кістяками загиблих були знайдені у другій
половині XIX століття під час будування трамвайної колії. Знахідка стала причиною
виникнення фривольної леґенди про те, що нібито підземний хід копали ченці до
жіночого монастиря кларисок.
Ми повертаємось до площі Соборної, оскільки перехід через
Глинянську вежу на вул. Винниченка, вздовж якої пролягає класичний
туристичний маршрут є цілком неможливий для осіб, які пересуваються на
кріслі колісному. За вежею є високий підйом на вали та підземний перехід, які
взагалі не пристосовані для осіб з обмеженою мобільністю.
Від площі Соборної прямуємо по алейці вздовж комплексу монастиря отців
Бернардинців на вул. Валову, яка вправо виводить нас на вулицю Підвальну.
Цікавинкою є трамвайна колія на розі вул. Винниченка та вул. Підвальної. Це
так званий «закрут Бадені». Трамвай їздив Львовом ще з 1880-го. Тоді вагони тягли
коні. 1894-го на вулиці Підвальній поклали колію зигзагом — без видимих на те
причин. Вона різко відхиляється вправо, біжить так метрів зо тридцять і знову
повертається на стару вісь. Восени 1893-го, заходилися прокладати колії й
електричні дроти. Коли ж дійшли до будинку намісника — представника австроугорського імператора в Галичині, — господар, граф Казимир Бадені, обурився: ―Не
потерплю скреготу під вікнами!‖. Маршрут довелося змінити. Замість передбаченого
проектом одного повороту зробили три. Цей зиґзаґ на вул. Підвальній львів’яни досі
називають ‖закрутом Бадені‖.
Туристам диковинка подобається, а львів’янам ні — трамваї тут
пригальмовують, тому доводиться міцніше триматися за поручні.
Ми продовжимо екскурсію вздовж оборонних мурів. Ще у 1555 році до високої
стіни був прибудований Міський арсенал. За даними розкопок і досліджень 8-кутна
вежа поворозників і токарів, а також стіни першого поверху — більш раннього
походження — XV ст. Відомо, що перший арсенал стояв на цьому місці вже у 1430
р.
Кінець 70-их рр. став для міського арсеналу часом другого народження, після
капітального ремонту і реставрації тут відкрився Музей зброї — філія Львівського
історичного музею.
З Міським арсеналом пов’язано немало героїчних і трагічних сторінок історії
Львова. Колись над входом до нього знаходився латинський напис: „Зброєю і
законом місто прикрашається, зброєю мир відстоюється, законами закріплюється‖.
В одному з казематів арсеналу була катівня і житло міського ката. У XVIII столітті у
підвалах знемагали полонені гайдамаки, учасники повстання Коліївщина, пізніше
тут був військовий склад.

До музею Арсеналу веде крутий підйом, тому туристам, які
пересуваються на кріслі колісному, необхідна стороння допомога, щоб
піднятися до входу. До вхідних дверей веде 4 сходинки, для подолання
яких потрібна знову ж таки допомога. Ширина вхідних дверей і дверей, які
ведуть безпосередньо до експозиції від каси становить 1,3 м. В музеї є можливість
оглянути частину колекції зброї, розташовану на першому поверсі. На жаль, другий
поверх для огляду непристосований для людей з обмеженою мобільністю.
За Міським арсеналом у середньовіччі знаходився єврейський квартал. Там
стояла чудова пам’ятка львівської архітектури — синаґоґа „Золота Роза‖, збудована
у 1582 році за проектом архітекторів Павла Щасливого і Петра Зичливого.
Називалась вона так від імені невістки Ісаака Нахмановича, який субсидував
будівництво. У роки II світової війни синаґоґу знищили фашисти.
У XVI столітті єзуїти хотіли збудувати в серці єврейського кварталу свій костел і
колеґію. Це передбачало зруйнування багатьох єврейських будинків і синаґоґи. І
взагалі, присутність єзуїтів у цьому кварталі була небажаною, бо в ті часи релігійні
фанатики влаштовували єврейські погроми. На захист свого кварталу піднялася вся
єврейська громада. Активну участь у цій боротьбі брала Роза Нахманович. Єзуїтам
довелося відмовитись від своїх задумів. А врятована синаґоґа дістала назву
„Золота Роза‖.
Від Арсеналу піднімаємося на вали до автобуса. Тут завершується наша
подорож по історично-архітектурному заповіднику. Звичайно, ми не все встигли
оглянути, далеко не про все дізналися. Але сподіваємось, що це перше знайомство
залишить гарні спомини про місто Львів. У свою чергу, Ваша зацікавленість
спонукатиме нас до пошуку та створення нових маршрутів, якими б могли
70
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пересуватись без проблем туристи з обмеженою мобільністю. І ми запросимо Вас
до нових подорожей вулицями Львова.

1.7.4.

Маршрут 3: Доступна екскурсія «мандрівка по
Львову з Митрополитом Андреєм
Шептицьким».

Ініціатва створення маршруту по місту Львів, на прикладі життєпису Великого
Митрополита Андрея Шептицького, належить бенефіціарам проекту. Мета
маршруту: на прикладі життєвого шляху і досягнень Великого Митрополита, котрий
також був особою з інвалідністю, надихнути сучасників на вчинення його спадщини
та покликати до вчинення подвигу діяльного і позитивного довголіття.

1.7.4.1.

Життєвий шлях Андрея Шептицького
Ми дуже мало знаємо про Митрополита Андрея
Шептицького. Настільки мало, що Його постать
залишається загадкою до сьогоднішнього дня.
І, пам’ятник, на площі Святого Юра; Центр
Шептицького;
Музей
Митрополита
Андрея
Шептицького повинні дати імпульс, новий поштовх

для дослідження і вивчення Митрополита Андрея Шептицького.
Його життя і творчість, служіння Богу і людям, є такими
цікавими, натхненими і багатогранними, що ще не
одному
поколінню
доведеться досліджувати
унікальність таланту тих скарбів Божих, які дав
нам Господь
у
вигляді
Митрополита
Андрея
Шептицького – Мойсея Українського Народу.
У всіх сферах державотворення України він долучився
і
творив.
Андрей
Шептицький
один
з
найбільших фундаментаторів і творців української держави. Якщо брати в
плані будівництва держави, рівних йому поки що не має в історії України.
Слова, які сказав Андрей Шептицький в останній рік свого життя при зустрічі
зі своїми колегами і громадськими діячами: «Я так багато хотів зробити у
своєму житті, а і з цього, що я бажав, я нічого не зробив…». Це людина, яка
залишила нам скарб у вигляді своїх духовних праць, практичних християнських
послань, музеїв, лічниць (лікувальних закладів), навчальних закладів, нових
єпископатів, митрополій у всьому світі. Людина, яка захищала і розвивала нашу
націю у всіх куточках світу. Який унікум був і який простий і геніальний чоловік…
Польський граф Роман Марія Олександер Шептицький, який став українським
священнослужителем, як і всі нащадки аристократичних родів, початкову освіту
здобував вдома, а згодом вчився в гімназіях у Львові та Кракові. Мав декілька
наукових ступенів: доктор права, доктор теології, доктор філософії. Будучи Главою
Української Церкви, він першим із ієрархів почав використовувати в спілкуванні з
вірними народну мову. Першим почав правити Богослужіння українською мовою.
Митрополит був депутатом до Віденського парламенту, мультимільярдером, який
всі свої статки вклав у розбудову духовної, незалежної та багатої на всіх рівнях
Української держави. Воїн духу, який досконало володів українською, англійською,
французькою, італійською, німецькою, польською, староєврейською, латинською та
грецькою мовами. Захисник української церкви та духовенства, який рятував життя
євреїв, ризикуючи власним життям та свободою, як життями і свободою своїх
близьких та однодумців. Праведник Світу, який із християнським смиренням
приймав усяку владу, маючи надзвичайну сміливість та вміння протистояти
найпотужнішим та найстрашнішим у цьому світі системам - монархіям,
тоталітаризму, нацизму та безбожному большевизму - все це про одну людину,
могутнього та унікального Воїна Християнського Духу і Слова, який своїм життям
цілковито заперечив саму суть приказки "один у полі не воїн"...
http://theologia.ucu.edu.ua/uk/pokrovyteli/mytropolyt-andrej-sheptyckyj/84-mytropolytandrej-sheptyckyj

Митрополит Андрей Шептицький, як особа з інвалідністю.
...Хронічну хворобу Роман Марія Олександер Шептицький (майбутній Митрополит
Андрей Шептицький) отримав ще в юному віці - в часі
служби у привілейованому австрійському полку уланів
у Кракові, де, за півроку служби, захворів важкою
формою скарлатини, яка ускладнилася прогресуючим
захворюванням лімфатичної системи із запаленням
суглобів – хвороба почала різко прогресувати.
Митрополит Андрей страждав від сильних затяжних
нападів болю, а ще йому поступово відмовляли руки. До усього цього ослаблений
імунітет, під ударом грипу, вдарив ускладненням на серце...
Проте потрібно розуміти хто такий Митрополит Андей Шептицький, якому навіть в
часі важкого недугу, навіть не маючи сили сісти на ліжку, було до снаги
продовжувати управління Львівською Архиєпархією УГКЦ...
Підписував всі документи, проводив найнеобхідніші зустрічі, а коли руками не міг
володіти, то найважніші документи та листи підписував, беручи ручку-перо в уста і,
нахилений над документом, виписував свій підпис...
Митрополит Андрей провів в інвалідному кріслі останні 15 років свого життя. Він
потребува чужої допомоги для звичайнісіньких життєвих потреб, однак він
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зносив усе це з ангельським терпінням і був оточений відданими людьми, яких 72
йому ніколи не бракувало.
Улюблена страва Митрополита Андрея була
відварена картопля з підсмаженою цибулькою і
горня квасного молока. Митрополит був дуже
скромний у побуті й харчуванні. Він ніколи не
скаржився — коли не так щось подали... І дуже
цінував чужу працю.
Через прогресуючий ревматизм ніг Митрополит, з 1934 року отримав окремий
дозвіл від Апостольської столиці правити Літургії сидячи. Митрополит не міг
підійматися. А час від часу йому паралізувало то праву руку, то ліву. Інколи він не
міг писати, тому багато послань надиктовував. Якби ми не знали про його хвороби,
то могли б подумати, що він був абсолютно здоровою людиною, бо ніколи не
нарікав. Одного разу Митрополита Андрея запитали, як він почувається, коли
минають приступи болю. На що Митрополит відповів: «у вас колись боліли зуби?
Ось це в мене постійний стан, коли минають приступи болю…».
Пастирське послання Митрополита Андрея «До недужих».
1934 рік 1 березня. Не маючи змоги встановити на ноги і прикований до крісла та в
неспромозі Вас відвідати, пересилаю Вам отсим письмом найщиріший мій привіт Архієрейське благословення - і декілька слів потіхи.

Наука Євангелія, що містить у собі правди, Богом об'явлені, має для недужих такі
обильні й великі потіхи, що, хто тільки перейметься цією наукою, оту потіху
знайде… Бог допускає до нас терпіння, недуги, тілесну неміч, тяжкі не раз болі,
прикрі хірургічні операції з любові до нас і для нашого добра... Бо нам терпіння,
недуг потрібно, але й треба: без них могло б наше життя відступити від Божого
закону і ми могли би пропасти навіки. Щоби нас з тої небезпеки рятувати. Щоб
наставити нас на добру дорогу, дає нам Господь Бог тілесні і душевні терпіння…
Недуга тіла вертає здоров'я душі…
Ваші дорогі Христові страждальці терпіння, ваші недуги й болі та безсонні ночі
якщо тільки Ви по – християнськи зносите, можуть на якійсь таємничій вазі Божого
милосердя стягати Божу ласку і на інших наших братів… Ви своїм терпінням, по
християнській знесеним, можете заслужити людям-грішникам Божу благодать. Ви
до того покликані, Ви Євангелієм до того запрошені, щоби своїми терпіннями разом
із розп'ятим Ісусом Христом спасати людей.

Андрей Шептицький і політика
Він не боявся нікого і нічого, для нього найціннішим було – це людина, її
життя, її майбутнє.
Він був парламентарієм Австро-Угорського Сейму. Це людина, яка не боялася
Царської Росії. Коли його ув’язнили в російські тюрми, то він за 3 роки перебування
в Росії зумів створити Греко-Католицьку Церкву Росії. І потім його видворили з Росії,
бо зрозуміли, що якщо він там ще трохи побуде, то він переверне всю церкву Росії.
Такий був унікальний чоловік.
З ним рахувався Сталін, бо з такою постаттю не можна було не рахуватись.
Він міг вільно заперечувати Сталіну, він міг заперечувати комуністичному режимові.
Як приклад, 1933 рік. Є «Звернення Єпископату УГКЦ до всіх людей доброї волі у
справі Голодомору на Великій Україні». Цей документ підписав Митрополит Андрей
і ще 6 єпископів-помічників, де він звернувся до Папи, до людей доброї волі з
приводу Голодомору на Великій Україні. Він жорстко засудив комуністичний режим і
назвав «людиновбивчим» і найстрашнішим режимом в історії людства. Він це
опублікував у всіх мас-медіа світу. Він не побоявся цього. Він відправляв цілі
ешелони продуктів на Велику Україну, щось доїжджало, щось не доїжджало,
НКВДисти спалювали, або знищували. Але він про це відкрито говорив.
Другий приклад, коли у 1941 році побачив Шептицький, що робить Гітлер з
населенням України, чи це поляки, чи це євреї, чи інші, він виступив з різкою заявою
до Гітлера «Не вбий!». Назвав Гітлера в 1942 році найбільшим «людиновбивцею» в
історії людства, і він це відправив Гітлеру офіційним листом. Він не боявся нікого і
нічого, для нього найціннішим було – це людина, її життя, її майбутнє. У роки
Голодомору видав пастирське послання на підтримку голодуючих і зібрав декілька

вагонів зерна. Ця допомога в Україну не потрапила, бо радянська влада
заперечувала сам факт голоду і відмовлялася від будь-якої допомоги.
У роки Голокосту налагодив мережу порятунку євреїв. Причетний до
порятунку 200-та єврейських дітей, 15 із яких переховувалися у митрополичій
резиденції.
Освіта, культура, духовність – державотворчі засади українського народу.
Андрей Шептицький, як постать в плані духовно-культурному, у 1905
році заснував сакральний музей (нині Національний музей у
Львові імені Андрея Шептицького, пр. Свободи 41). Це був
Музей церкви, який він подарував Українській державі, як
Національний музей у Львові. Зібрав тисячі, десятки тисяч
експонатів з усього світу найцікавіших робіт і все це передав у
Національний музей. Художник Олекса Новаківський сказав
таку фразу: «Якщо би більше нічого не зробив Шептицький
крім цього музею, це вже геніальна постать в
історії українства».
Він придбав приміщення для Національного музею на вул.
Драгоманова 42. Добудував виставкові зали, там зібрав
раритетні речі з усього світу, які торкались української і
християнської культури. Все залишив і безкоштовно передав українському народу. І 74
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такі проекти в нього були щоденно…
Він настільки дивився вперед – будував сиротинці, дитячі будинки, гімназії,
бурси. Він створював інститути, академії, університети. Він це творив для того, щоб
українські діти могли вільно навчатися. Коли дитина здобувала певний фах, він
направляв талановитих дітей за кордон. Кожного року десятки, сотні українських
дітей отримували стипендії від Шептицького і їхали вчитися в кращі західні країни
світу. Він не питав, куди вони далі підуть працювати, він знав, що більшість з них
повернуться у рідне гніздо, бо це були діти з малозабезпечених родин. Сироти
називали його «найкращий мій татусь». Митрополит дуже любив дітей. Після
Першої світової війни, коли в Галичині залишилося понад 20 тисяч повоєнних сиріт,
він заснував фактично при кожному монастирі захоронки-сиротинці для дітей.
Велику увагу звертав на освіту дітей найубогіших верств населення. Для них
він заклав біля с. Товмача «Вакаційну оселю», яка приймала на канікулах сотні
дітей. Невтомним опікуном А.Шептицький був для дітей-сиріт. Це дало початок
діяльності новоствореному товариству «Захист ім.Митрополита Андрея
Шептицького для українських сиріт» у Львові. Це товариство відкрило декілька
сиротинців, у яких навчали дітей ремесла. Митрополит викупив ґрунти в Зарваниці,
заплативши понад 100 тис.доларів. Купівля Шептицьким маєтку в Зарваниці
вирішила подальшу долю тисячі сиріт. Загалом пожертви Митрополита сиротинцям
склали 1 млн. доларів.

Андрей
Шептицький
був
великим
шанувальником мистецтва. Вершиною діяльності
Митрополита стало заснування у Львові Академіїї
Мистецтв та Українського національного музею.
Крім того, митрополит Адрей подарував музею
унікальну збірку українського мистецтва ХІ-ХVII
століть з 15 тисяч предметів.
Для художника Олекси Новаківського він купив цілий будинок, створив
мистецько-художню школу, передав її Новаківському, і сам Шептицький в цій школі
викладав історію мистецтвознавства. Така посвята давала віддачу у вигляді
великих художників як Гординський, Курилас…та безлічі інших художників, які
вийшли зі школи Новаківського. Він розвивав скульптуру, створив скульптурну
школу-майстерню. Різьбяр Андрій Коверко в цій школі займався, викладав і пізніше
зробив пам’ятник, який встановили на площі Святого Юра. Шептицький підтримував
усіх: і митців, і письменників, і артистів….
Необхідно виокремити меценатську діяльність А. Шептицького у збереженні і
розвитку українського театрального мистецтва. Зусиллями Андрея Шептицького у
міжвоєнний період утворювались і підтримувались українські професійні театральні
товариства. Зокрема, відомо про його меценатську підтримку кооперативу
―Український театр‖, що утворився у Львові у 1923 р. з метою координації цілісного
українського театрального процес у Східній Галичині.
Уся меценатська діяльність митрополита була спрямована, перш за все, на
підтримку і виховання молоді. Саме для неї він засновував школи, бурси, інститути.
Зокрема, у 1902 році митрополит сприяв відкриттю української гімназії у Станіславі.
Згодом було відкрито Дівочу гімназію сестер-василіянок, якій владика подарував
будинок, також було збудовано будинок бурси ―Рідна школа‖ для 120 учнів у Львові.
Впродовж 20-х років ХХ ст. у митрополичих будинках при храмі св. Юра працювала
Українська народна школа ім. Б. Грінченка, а у передмісті Львова Шептицький
придбав три будинки під приміщення Української народної школи імені князя Лева,
міської української школи ім. М. Шашкевича та читальню ―Просвіти‖.
З ініціативи і матеріальної підтримки митрополита в Галичині створюються
українські школи, гімназії, просвітницькі товариства. Теперішня Львівська школа ім.
Маркіяна Шашкевича була збудована й освячена Андреєм Шептицьким. Це перший
навчальний заклад, який постав у Львові в часі польської окупації. Для приміщення
Митрополит виділив частину землі. Для садівничо-городньої школи Митрополит
подарував товариству в Токмацькому повіті велику господарську садибу й двір на
500 тисяч доларів.
У 1903 році купив за 7000 крон будинок на площі святого Юра, де заснував
«Народну лічницю», для безкоштовного лікування бідних людей.

У 1906 році Андрей Шептицький придбав найбільший будинок у Львові за 150
тисяч доларів, в якому розмістилася перша жіноча гімназія Сестер Василіянок. Вона
виховала сотні освічених українських дівчат.
Зі своїх власних і церковних доходів Митрополит матеріально допомагав і
підтримував: приватні школи, товариство «Просвіта», «Рідна школа», НТШ,
об’єднання «Луг», молодіжні спортивні організації «Пласт», «Орли», «Сокіл» тощо.
У с. Підлютім в Карпатах він віддав пластунам велику частину своєї землі для
таборування молоді. Члени цих організацій увійшли до складу Українських січових
стрільців і брали участь у визвольній боротьбі українського народу.
Джерело: https://pilgrimage.in.ua/osobystist-mytropolyta-sheptytskoho-10-faktiv-zzhyttya-vladyky/
З 1925 року А. Шептицький подав ініціативу збереження і вивчення природи
Карпат. Він стає фундатором першого в Україні природного кедрового заповідника в
околиці гори Яйце, а пізніше і заповідника давньої степової рослинності - Опілля.
У вересні 1927 року Соколівський район у Карпатах постраждав від повені.
Найбільшої шкоди зазнало село Синевицько. У селі настав голод. Вода змила міст і
до місця біди можна було дістатися тільки залізницею. Тоді Митрополит привіз
людям декілька тон муки, одяг, ліки та організував масове щеплення людей від
туберкульозу. Відомо, допомога митрополита Андрея лише для цього села
становила 40 000 доларів.
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Андрей Шептицький був дуже далекоглядною людиною і левову долю коштів
вкладав в освіту. Своїм коштом щороку він посилав здібну молодь на навчання до
університетів світової слави – Відня, Риму, Парижа. Восени 1929 року митрополит
відкрив у Львові Духовну Академію. На жаль, вона проіснувала лише до приходу
більшовиків. Усе своє життя Андрей Шептицький, без огляду на час, роздавав
землі, будівлі, гроші людям по велінню серця. Він закликав до мудрості,
моральності й інтелектуальної глибини.
Шептицький і національна економічна політика.
Доктор соціальної економіки Зеновій Свереда дослідив матеріали в архівах
Ватикану, в інших країнах світу, і написав докторат «Шептицький і національна
економічна політика». Він сказав: «Найвидатніший економіст 20 століття в Україні –
Митрополит Андрей Шептицький».
Тому що він творив національну економіку в комплексі. В нього була
розроблена національна програма розвитку аграрної сфери «Україна – житниця
світу». Він її виголосив у 1917 році в Києві на з’їзді кооператорів. Він її зреалізував.
Шептицький створив «Маслосоюз». Церкви, монастирі створили касу
взаємодопомоги, потім кооперативи, збирали гроші, вкладали в розвиток сільського
господарства і переробної галузі. І впродовж трьох років «Маслосоюз» вже мав свої
магазини у всіх європейських столицях і там продавали найкращі українські
продукти, найдорожчі, найсмачніші. Він зайняв наше населення і заставив його

працювати. Він казав: «На нашій землі маємо працювати ми, наш продукт маємо
продавати ми, і наш продукт мають споживати у всьому світі». Митрополит
підтримував не лише «Маслосоюз», але й інші українські кооперативні спілки
«Центросоюз» і «Хлібосоюз». І таких програм було багато: створював банки,
страхові компанії, кредитні спілки, каси взаємної допомоги… Він також розвивав
артерії економіки: будував дороги, мости, залізниці… Митрополит один із ініціаторів
створення страхової компанії «Карпатія», Земельного іпотечного банку у Львові
(1910 р.), чиї цінні папери визнавали всі банки Європи.

Фізичне здоров’я і спорт в житті Андрея Шептицького.
Митрополит усіляко розвивав фізичну культуру і здоров’я нації. Створював
спортивні товариства,
клуби,
федерації.
Знайдено
матеріали,
що
Шептицький створив Міжнародну федерацію стрільби з лука. Він розвивав
«Пласт» – організацію патріотичного виховання.
Андрей Шептицький дуже любив копанку (футбол). Була школа у Львові на
вулиці Замкненій, одна з двох українських шкіл, де Шептицький бував і дивився, як
ті діти живуть, як навчаються, як харчуються, як гартують свій дух і своє здоров’я. І
він заставляв дітей у вільний від навчання час молитись і грати в копанку.
Паломницька подорож
Мрія про паломництво до Святої Землі притаманна кожному
християнину.
Цю ідею довгий час виношував Митрополит Андрей Шептицький.
У лютому 1906-ого по всій Західній Україні розійшлося гасло
“Їдьмо в Святу землю!”. Саме він детально все продумав і
організував.
Для того, щоб втілити цю мрію, Митрополит Андрей Шептицький
з 05-28 вересня 1906 р. організував перше паломництво галичан
до Святої Землі. Невипадково була й обрана пора - початок осені, час, коли з полів
зібрано врожай, окрім, звісно, пізніх культур. Ця мандрівка у Святу Землю мала ще
й глибокий символічний зміст: подяка господарів-рільників за добре поліття, за
щедроти неба і землі... В паломництві взяли участь 500 осіб. Під час паломництва
Шептицький освятив чудотворну ікону для храму на Рогатинщині. Образ зберігся до
наших днів.
Паломництво до Святої Землі, мало велике історичне значення, оскільки воно було
першим загальнонаціональним паломництвом українців. Воно було свідченням не
тільки духовної, а й національної єдності українців як окремого народу, який входив
до складу Австрійської імперії. Уже тоді постать Митрополита Андрея починає
набувати рис Мойсея Українського Народу, як назвуть його ще за життя його
сучасники.

Мета подорожі на Святу Землю розкрита у відозві Митрополита Андрея: «Їдьмо
у Святу Землю! А там припадемо грудьми, нашим гарячим серцем до тої Святої
Землиці, мов діти до могутніх грудей рідної неньки, і занесімо гарячу молитву до
Всевишнього... Може, виблагаємо у Нього кращої долі для себе, для нашого
нещасного народу. А душі наші, неначе обмившись у чистих водах Йордану,
відродяться, і вернемо додому зі скріпленою вірою, сильніші духом, щоб ступити
далі на дорогу справжнього християнського життя, яка поведе нас до вічного
добра!».
Андрей Шептицький. Унікальний будівничий держави.
Шептицький – це Україна. Є його праця «Наша Державність» або «Як будувати
рідну хату?». Цю працю повинен прочитати кожен українець. Це є матриця для
сьогоднішніх політиків, щоб написати конституцію, виробити стратегію розвитку
нашої
держави
і написати
програму
соціально-економічного
розвитку
української держави. А таких праць у нього сотні.
На базі праць Шептицького можна сказати такі речі:
Перша – духовно-культурна складова, тобто християнська мораль. Всі закони
мають базуватися на законі Божому: на святому письмі і християнській моралі.
Друга – це єдність. Те, що казав Шептицький: «Єдність держави, єдність
церкви, єдність нації. В єдності сила, добробут і перемога».
Якщо ми винесемо як національну ідею – «Будівництво держави для людини
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в гармонії з Природою і з Богом», то будемо в змозі збудувати ту державу, про яку
мріяв Шептицький і наші предки.
Епілог
У ніч на 29 жовтня 1944 року Андрей Шептицький вголос
молився французькою та українською мовами, а потім,
після паузи, в присутності священиків, що жили в
Митрополичих палатах, промовив свої останні пророчі
слова: «Наша Церква буде знищена, розгромлена
большевиками, але ви держіться, не відступайте від
віри, від Святої Католицької Церкви, від України... Тяжкий
досвід, який паде на нашу Церкву, є дуже... хвилевий...
Виджу відродження нашої Церкви, вона буде гарніша,
величніша від давньої, та буде обіймати цілий наш
нарід.... А Україна... наша вольна і сильна Україна...
двигнеться зі свого упадку та стане державою
могутньою,
з’єдиненою,
величною,
яка
буде
дорівнювати
другим
високорозвинутим державам. Мир, добробут, щастя, висока культура, взаємна
любов і згода будуть панувати в ній. Все те буде, як я кажу... Буде...Тільки
молитися... і твердо працювати, щоби Господь Бог і Мати Божа опікувалися над
нашим бідним замученим народом, який стільки витерпів, і щоби ця опіка Божа
тривала вічно......Прощаюся з вами. Будьте сильні і стійкі у вірі, витривалі і ревні

в служінню Господу Богу. І більше мого голосу не почуєте, аж на Страшнім
Суді...».
Помер Андрей Шептицький 1 листопада 1944 року у віці 79 років у зайнятому
червоною армією Львові і був похований у крипті Собору Святого Юра.
Продовжувачем його справи як очільника УГКЦ став Йосиф Сліпий.
5 грудня 1958 року папа Іоанн ХХІІІ розпочав процес беатифікації Андрея
Шептицького. Нещодавно у Ватикані відбулись суттєві зрушення у справі
беатифікації Митрополита. На офіційному сайті Святого Престолу у розділі новин за
17 липня 2015 р. оголошено, що Папа Франциск підписав декрет про визнання
геройських чеснот Романа Марії Шептицького.

1 листопада 2020 року, минула 76-та річниця відходу до вічності Праведного
митрополита Андрея. З огляду на це пропонуємо Вам пригадати маловідомі,
проте надзвичайно сильні думки Владики Андрея Шептицького.
1. Християнське виховання є найбільшим добром у світі. Хоч би Ви не мали що
дітям лишити, якщо дасте їм правдиву побожність, як навчите їх чесної праці, як
устережете їх від неморальності, то лишите їм в спадщині найбільше добро, яке їм
можете дати.
2. Стережіться ненависті. Любіть всі своє, свого тримайтеся і про своє дбайте, але
стережімся ненависті, бо ненависть – се чуство нехристиянське. Єднаймо свої сили,
бо сили розділені завсігди будуть слабими.
3. Ніколи не тратьте з очей Божої науки Ісуса Христа. Вкінці, ще раз до всіх вас
разом, браття мої милі, звертаюся і прошу, щоби в кожній вашій праці ви ніколи не
тратили з очей Божої науки Ісуса Христа. Пам’ятайте, що лиш Його наука приносить
нам спасеніє, світло і силу, що з Єго хреста спливає на нас через Святі Тайни Божа
благодать.
4. Будьте ощадними, але не скупими! Пам’ятайте, що добра, котрі посідаєте, маєте
від Бога, а Бог приказав вам давати милостиню. Пам’ятайте, що кожний дар,
убогому даний, Всевишній сприймає на свій рахунок.
5. Христос для мене є всім. Паси вівці мої. Ці слова відносяться до всіх єпископів.
Проте, коли я з волі Божої став вашим єпископом, то і від мене Христос очікує, що з
любови до Него буду над Вами щиро працювати. Як же ж Христа не любити, коли
Він є для мене всім: отцем, братом, приятелем, – коли я Йому всім завдячую, що
маю.
6. Віра – провідник до спасіння. Людський розум не може власною силою добре
пізнати Бога і Його волі. І якщо Бог не дав би нам віри, яка просвітила розум, то ми
ніколи не могли б дійти до спасення.
7. Спільна молитва має більшу силу, ніж молитва кожного зокрема. Нехай ціла
родина – батько, мати і діти щодня спільно відмовляють молитви. Така молитва має
більшу силу, не лише тому, що тут один за другого молиться, один другому
випрошує ласки з неба, але ще й тому, що Ісус Христос обіцяв особливішим
способом бути з тими, що лучаться в Його імені.

8. Під впливом Христової науки змінюється цілий світ. Зникають дикі звичаї і
стають лагіднішими. Взаємні відносини людей опираються на чеснотах
справедливості і любові. Тиранія перетворюється на батьківську владу, завданням
якої є добро підчиненних і батьківська опіка над ними.
9. Останнім словом є слово любові. Не пусте то слово. Хотів би з неба стягнути для
вас проміння Сонця любові, того Сонця, що ним є Бог. Знаю, що тепло цього Сонця
є єдиним ліком на всі ваші болі. І коли б міг цим теплом загріти вас, то, напевно
злегшив би всі Ваші злидні й терпіння! Бо здається мені, що саме брак любови є
джерелом всякої біди та нужди.
10. Буду завжди за вас молитися. Сьогодні іду від вас і буду завжди за вас молитися.
Знайте, що в ту хвилину, як ви звернитеся до мене зі своєю молитвою, я відгукнуся
на неї.

Постать Андрея Шептицького завжди промовляє до нащадків, вказуючи на Божий
закон, що є і має бути світлом у житті християнина. Не можна бути певним за
майбутнє людства, якщо не дати кожному тих інструментів, що служать для
побудови самого життя – віри, молитви, чеснот, шанування святих законів. Лише
збагачені цими дарами, ми можемо сміливо йти вперед, служачи Христу і ближнім,
наслідуючи Великого Митрополита.
Даний матеріал може використовуватися як навчальний екскурсійний маршрут для
екскурсоводів м. Львова та може бути адаптований для всіх вікових груп.
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1.7.4.2. Екскурсія місцями Львова, де жив і творив
Митрополит Андрей Шептицький.
Для здійснення комплексної екскурсії місцями Митрополита Андрея Шептицького у
Львові ми рекомендуємо особам з інвалідністю скористатися послугами
спеціалізованого мікроавтобуса. Оскільки об'єкти пов'язані з Митрополитом
Шептицьким знаходяться на значній відстані один від одного і дорожня інфраструктура
міста Львова часто не є пристосована для безпечного і самостійного пересування осіб з
інвалідністю.
Експерти проекту рекомендують розпочати екскурсію з вулиці Кривоноса 1., а саме з
церкви
Блаженного
Климентія
Шептицького
та
новоствореного Музею Митрополита
Андрея Шептицького.
У
Музеї
Митрополита
Андрея
Шептицького
ми
зможемо
ознайомитися із становленням та
творчим
шляхом
Андрея
Шептицького,
побачимо
особисті
речі, ознайомимося із творами та
цитатами, зможемо духовно збагатитися і комфортно вивчити всю
експозицію. Простір музею є повністю доступним для осіб з
інвалідністю на візках. У музеї є доступний туалет та у внутрішньому подвір'ї можливо
запаркувати автомобіль/чи мікроавтобус для осіб з інвалідністю.

Об’єкт перший
Церква Блаженного Климентія Шептицького (вул. Кривоноса,1)
Музей
Митрополита
Андрея
Шептицького є тим місцем, де, окрім
історії про праведного Владику, можна
отримати значно більше - щирість,
правду і велику енергію.
29 серпня 2020 року у Львові відкрив двері
Музей Митрополита Андрея Шептицького. Ця знакова подія була
очікуваною для багатьох, з огляду на те, що у 2020 р. минуло 155 років з дня
народження Митрополита. Прийдіть до музею і переконайтесь про те, що історія
оживає і, що стіни говорять. Почуйте про те, що справа, в яку вкладено душу
людини - живе і запалює інших. Можливо Вам пощастить і ви познайомитеся з
унікальним і справжнім душпастирем ієрм.о.Севастіяном (Степан Дмитрух), котрий
є настоятелем Церкви і директором музею (та залюбки проведе Вам цікаву
екскурсію).
Фільм про Музей
https://www.facebook.com/100003952197996/videos/1851130601695328/UzpfSTM2MDYwMjg4MTE3OTc2ODo3Mzk4OTM0OD
Y1ODQwMzc/

Об’єкт другий
Монастир Святого Онуфрія (вул. Замарстинівська, 36)
Святий Онуфрій благословив в дорогу. Першою локацією у Львові для о. Андрея
Шептицького став один із найдавніших у нашому місті сакральних комплексів –
Онуфріївський
монастир.
Хоч
Роман
Шептицький і народився у Прилбичах, що не так
далеко від міста Лева, до Львова він потрапив
вперше у 31 рік, коли був призначений
настоятелем згаданої обителі. Освіту цей
представник графського роду Шептицьких
здобував у Кракові та Вроцлаві, а період його
становлення у статусі ченця минав у Добромилі,
Хирові й Кристинополі. Таким чином, час
наставництва, тобто 1896 – 1899 роки, став для
цього діяча ще й знайомством зі Львовом.
Група екскурсантів з автобуса не виходить, оглядаємо панорами і слухаємо
історичну розповідь екскурсовода.

Об’єкт третій
Страхове Товаристо і банк “Дністер” (вул. Руська, 20)
Намагання Митрополита Андрея Шептицького об’єднати
українців мало вияв не лише на рівні релігійної, культурної
та просвітницької діяльності, але й в контексті економічних
практик. Так, саме Владика у свій час був обраний
президентом банку ―Дністер‖ – найбільшої фінансової
установи українців у тогочасному Львові. Дана організація,
взоруючусь на подібні практики в інших європейських
країнах, займалась страхуванням на підтримкою власного підприємництва. Майно
чи не кожної греко-католицької парафії Владика застрахував в однойменній
страховій компанії, що діяла при банку. Цей банк допомагав представникам
української громади придбати землю чи нерухомість, був важливою ланкою у
ланцюжку фінансової взаємодопомоги загалом.
До речі, Митрополита завжди захоплювали цікаві ідеї. В 1922 році на вулиці Руській,
18 навпроти Успенської церкви, поруч із ―Дністром‖ відкрилася невеличка крамничка
кондитерської фабрики ―Фортуна Нова‖. Це була єдина крамничка цієї нової
фабрики, та й конкурентів їй вистачало: на той час у Львові діяло 7 фабрик із 84
цукернями.
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Група екскурсантів з автобуса не виходить, оглядаємо панорами
середньовічного Львова і слухаємо історичну розповідь екскурсовода.
Об’єкт четвертий
Товаристо Просвіта (вул. Винниченка, 18)
Найбільше уваги Митрополит приділяв освіті. Шептицький мав
як на диво цілком сучасне бачення освіти: ―Подавайте молоді
таку освіту, яка навчила б її не тільки теорії, але теж і практики.
Учіть її як має жити! Збуджуйте в неї бажання й охоту до того,
що є підставою багатства і сили народу. Виробляйте в молоді
самостійність та індивідуальність! Учіть її більше числити на себе, ніж на других!
Учіть не оглядатися на поміч уряду і краю, а власною ініціативою дороблятися
самостійного життя! Виробляйте у молоді почуття правости та сумлінної праці!―
Митрополит був почесним членом товариства ―Просвіта‖, дійсним членом
філологічної секції Наукового Товариства імені Шевченка. Фінансово підтримував
приватні школи, що належали Українському педагогічному товариству (згодом –
―Рідна школа‖). У 1925 р. А. Шептицький став дійсним членом Наукового Товариства
імені Т. Шевченка у Львові. Він всебічно підтримував діяльність товариства у
збереженні пам’яток української культури, а також відтворенню забутих сторінок

нашої історії. Як представник митрополичої консерваторської комісії А. Шептицький
підтримав ініціативу НТШ у дослідженні княжого Галича. Впродовж шести років
фінансував ці розкопки. Протягом 1937–1938 років археологічна експедиція Я.
Пастернака розкопала фундаменти одного із найдревніших храмів в історії
Галицького князівства – Успенського собору. Так, відкриття фундаментів
Успенського собору княжого Галича стало значною подією в тогочасному науковому
і культурному житті краю. Були знайдені неспростовні докази існування української
державності у XII ст…
Об’єкт п’ятий
Народний дім (вул. Театральна, 22)
Хоч участі у політичних подіях Митрополит Андрей
Шептицький не брав і політичним діячем його назвати можна
дуже умовно, жодне явище загальноукраїнського масштабу
не минало без його відома. До прикладу, у жовтні 1918 року,
на мітингу на площі св. Юра, де був і Владика Шептицький,
Кость Левицький проголосив Українську державу. На базі
цього утворення у майбутньому постане ЗУНР. Напередодні згаданої події в
Народному домі у Львові відбулося засідання Української національної ради, де був
присутній і Митрополит Андрей Шептицький. Відтак він завжди тримав руку на
пульсі важливих і значимих подій. Чому так – найкраще пояснював сам діяч: ―Я не
лікар, не хлібороб, ані політик, я отець! А вітцеви нічого не є чуже, що синів, дітей
єго обходить‖. Історична довідка: Народний дім на вулиці Театральній зводили у
1851-1864 роках за проектом архітекторів Вільгельма Шмідта та Сильвестра
Гавришкевича. Дім постав на згарищі львівського університету (до речі, у цьому
закладі вчилися члени ―Руської трійці‖ Яків Головацький і Маркіян Шашкевич). При
Народному домі діяла Перша українська академічна гімназія (у 1867-1906 роках),
потім – її філія. Тут розміщувалась бібліотека Народного дому. 29 березня 1864
року тут відбулася вистава першого українського професійного театру ―Руська
бесіда‖ – ―Маруся‖ за повстю Г. Квітки-Основ’яненка. На початку ХХ століття у
будинку розташувалися товариства ―Руська рада‖, ―Товариство руських дам‖,
―Академический кружок‖. 1 листопада 1918 року тут було проголошено
Західноукраїнську Народну Республіку.

Група екскурсантів з автобуса не виходить, оглядаємо панорами і слухаємо
історичну розповідь екскурсовода.

Об’єкт шостий
Шпиталь “Народна лічниця” (вулиця Озаркевича, 4)
Шпиталь є прикладом та історичним свідченням про
змагання галичан у співпраці з Українською ГрекоКатолицькою Церквою забезпечити медичне обслуговування
найменш захищених верств населення. Інституція пов’язана
з визначними діячами медицини, культури і науки, зокрема:
Митрополитом УГКЦ Андреєм Шептицьким, який подарував
земельну ділянку на узбіччі Святоюрської гори при вул. П.
Скарги, 4 (нині Озаркевича) для побудови даної установи. Шпиталь ―Народна
лічниця‖, побудований на цьому місці, став установою, де допомагали всім,
незалежно від віри й національності людини. Для роботи у інституції запрошувалися
найбільш професійні кадри, там функціонувало декілька відділень, закуповувалось
найсучасніше обладнання. Таким чином, шпиталь перетворився у потужний
медичний центр, який, на той час, називали одним з найкращих у Львові, чинний він
і до сьогодні. http://spital.org.ua/pro-nas/istoriia-ta-rozvytok
Група екскурсантів з автобуса не виходить, оглядаємо панорами і слухаємо
історичну розповідь екскурсовода.
Об’єкт сьомий
Середня загальноосвітня школа № 34 ім.М.Шашкевича (вул. Замкнена, 8)

Під самими Митрополичими садами, дякуючи старанням
Митрополита Андрея Шептицького у 1928 році для
старої
школи
збудовано
окрему
будівлю
на
вул.Замкненій, 8. При школі Митрополит влаштовує
громадську
їдальню
для
сиріт
чи
дітей
з
малозабезпечених сімей. Часто сам навідувався до
школи, де проводив з дітьми цілий день. З початку
заснування школа стає центром українського відродження. В стінах школи у
1886-87 рр. склав іспит зрілості Осип Маковей. В школі навчалися брати
Барвінські: Володимир та Богдан; перший - відомий громадський діяч, публіцист,
літератор, один із засновників “Просвіти” та “Рідної Школи”, другий - історик,
член НТШ. Школа дала Львівщині багато інших знаних людей, серед них Марія
Хоросницька - львівська поетеса. На сьогодні гордістю школи є вчитель історії
Ігор Федик - Заслужений вчитель України, дякуючи його старанням у школі
відкрито музеї митрополита Андрея Шептицького (1991 р.) і Української Дивізії
“Галичина” (1994 р.). Завдяки зусиллям педагогічного колективу за допомогою
письменників Романа Лубківського та Михайла Косіва у школі засновано музей
Маркіяна Шашкевича.
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Об’єкт восьмий
Львівська Греко-Католицька Богословська Академія (вул.
Коперніка, 36)
У 1929 році, на базі Львівської Духовної Семінарії, у Львові відкрили
Львівську Богословську Академію. Ініціатором цього кроку був знову ж
Митрополит Андрей Шептицький. Головними його сподвижниками
виступали: о. Йосип Сліпий, о. Теодосій Тит Галущинський і ін. Між
іншим, Владика Андрей і сам викладав у згаданому закладі, часто
спілкувався зі студентами, а в саду Академії був його прижиттєвий
пам’ятник, виконаний Андрієм Коверком. Останній послужив основою, на яку
рівнялися під час виготовлення пам’ятника Митрополиту Андрею, який сьогодні
можна побачити на площі святого Юрія. Академія мала богословський і
філософський факультети, при ній діяли наукові семінари, видавництво, бібліотека,
музей. До Другої світової війни здобула міжнародні визнання, підняла престиж
української богословської науки. Після встановлення рад. влади 1939 Академія
припинила діяльність, а 1945 була ліквідована. Її функції перебрав Український
Католицький Університет у Римі. Діяльність Академії відновлено у 1994. Сьогодні,
продовжувачем справи Владики Андрея є Український Католицький Університет,
єдиний Католицький Університет від Польщі до Японії, котрий успадкував і
продовжує
наукову
діяльність
Греко-Католицької
Богословської
Академії. https://ucu.edu.ua/about/
Група екскурсантів з автобуса не виходить, оглядаємо панорами і слухаємо
історичну розповідь екскурсовода.
Об’єкт дев’ятий
ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК ГІПОТЕЧНИЙ (вул. Словацького,14)

Український акціонерний банк. Заснований 1910 у Львові з метою
підтримки українського селянства за допомогою вигідного і дешевого
кредиту на основі іпотечних позик. Мав філію у м. Станіславів (нині
Івано-Франківськ). Банк став найбільшою фінансовою установою
Галичини, надавав довготермінові позики під заставу землі (іпотеки)
та нерухомого майна (будинків). Серед ініціаторів його створення –
Митрополит Андрей
Шептицький.
Значною
мірою
завдяки
Шептицькому банк невдовзі став єдиним українським банком, що
здобув визнання у світі, а його цінні папери оплачувалися у всіх
банках Європи. Банк також допомагав у разі тимчасових фінансових труднощів
українським кооперативам і купецтву, що належали до «Сільського господаря»,
«Народної
торгівлі»
або
«Маслосоюзу».
Більше
інформації:
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=15945
Група екскурсантів з автобуса не виходить, оглядаємо панорами і слухаємо
історичну розповідь екскурсовода.

Об’єкт десятий
Краєвий Галицький Сейм/тепер головний корпус Львівського національного
університету ім. Івана Франка (вул. Університетська 1).
Андрей Шептицький був постійним депутатом Райхстаґу у
Відні та Галицького Сейму у Львові. Появлявся він на
засіданнях вкрай рідко, та й в тих випадках відстоював
інтереси освіти та культури, уникаючи політиканства, хоча
й був протягом 10 років навіть заступником голови Сейму.
Не один раз він очолював делегації з українських питань
до цісаря. 28 червня 1910 p. Шептицький виступив на
пленарному засіданні в Палаті Панів у Відні, запропонувавши проект створення
українського університету у Львові. Шептицький обґрунтував необхідність прийняття
відповідного рішення, основним аргументом на користь відкриття закладу було
названо занедбання культурних потреб українців. Його промова стала першим в
історії виступом українця в Віденьській Палаті Панів. Не без зусиль Митрополита у
1913 р. австрійський імператор видав декрет, згідно з яким український університет
у Львові мав відкритися 1 вересня 1916 р.
Група екскурсантів з автобуса не виходить, оглядаємо панорами і слухаємо
історичну розповідь екскурсовода.
Об’єкт одинадцятий
Будинок жіночої ґімназії сестер Василіянок (вул. Кирила та Методія, 17)
У 1906 р., з ініціативи „ Клубу Русинок у Львові” , вчителям
Академічної Гімназії було доручено організувати першу
українську дівочу гімназію. Для цього створено окремий Комітет
під проводом отця Спиридона Кархута. За згодою та за
дорученням Митрополита УГКЦ Андрея Шептицького ігуменя
Володимира Філевич з радістю привітала цю постанову і 4
вересня 1906 року за участі Митрополита відбулось урочисте відкриття першої в
Галичині української приватної дівочої гімназії, в цей день, сам Митрополит
Андрей Шептиuький відслужив торжественну Божественну Літургію. Для жіночої
ґімназії
сестер
Василіянок
Митропролит
подарував
чудовий
будинок із великим наділом землі.
Андрей
Шептицький
щорічно
приймав
випускні іспити у дівчат, так звану “матуру”. А учениці від першого року
засування закладу влаштовували в дні св. Андрія святкові концерти, дбайливо
підготовані під проводом ігуменату, дирекції та вчителів. Тим самим віддаючи
шану Великому Покровителю, який майже завжди навідувався на такі концерти

Група екскурсантів з автобуса не виходить, оглядаємо панорами і слухаємо
історичну розповідь екскурсовода.
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Об’єкт дванадцятий
Національний Музей у Львові (вул. Драгоманова, 42).
Збирання та колекціонування ікон, книг і раритетів віддавна було місією графа
Шептицького. Останнє було вдалою формою поєднання
приємного з корисним – порятунок артефактів і насолода від
дослідження та аналізу цих предметів. Таким чином, у 1905
році, на основі своєї збірки, Владика Андрей Шептицький
відкриває
Церковний
музей.
Офіційне
відкриття
влаштованого у палаці Національного музею відбулося у
1913 р. У міру збільшення кількості експонатів та
розростання колекції, довелося шукати нову локацію для зберігання та
експонування раритетів. Відтак Митрополит Шептицький купує палац у Еміля
Дуніковського, що на сучасній вулиці Драгоманова. Збірку переносять туди, а музей
стає Національним. Пізніше, з нагоди свого Дня народження, Владика передасть
приміщення музею, який став на той час уже значно більшою структурою, разом із
усіма експонатами ―в дар українському народові‖. На створення музею Митрополит
витратив 2 млн. довоєнних австрійських крон і забезпечував його утримування
впродовж всього життя. Тільки у 1931 р. А. Шептицький передав музею 8770
різноманітних експонатів. Серед них – рукописи XV–XVIII ст., стародруки, ікони,
твори живопису та графіки тощо. До кінця міжвоєнного періоду (30-ті роки ХХ ст.)
музей нараховував близько 80 тисяч експонатів і складався з 10 відділів:
археологічного, народного мистецтва, церковної старовини, історичних пам’яток
культури, нумізматики і сфрагістики, архіву, книгозбірні стародруків, українських, а
також слов’янських рукописів. У міжвоєнний період за проектом архітектора
Олександра Пежанського була здійснена прибудова до основного корпусу музею.
Від 1905 до 1952 р. першим директором музею був відомий український історик
мистецтва Іларіон Свєнціцький, на честь якого у 1996 на стіні палацу відкрито
меморіальну дошку (ск. Емануїл Мисько).
Історична довідка: Колишня вілла професора геології Еміля гербу Абданк
Дуніковського (з 1911 р. – будинок Національного музею у Львові; збудована у 1897–
1898 рр. за проектом арх. Владислава Рауша). Історизм (необароко з елементами
пізнього романтизму). Фасади пишно оздоблені. Цінний приклад віллової архітектури
палацового типу з доби пізнього історизму. Від 1913 р. у будинку розміщені виставковий
зал Національного музею, адміністративні приміщення, бібліотека.
Ми радимо групі екскурсантів все-таки вийти з автобуса, подвір’я музею є
досить рівним і можна оглянути екстер’єри музею та послухати історичну
розповідь екскурсовода. На жаль, туристу на кріслі колісному, зайти в
приміщення музею не має змоги, наявні круті сходи і вузькі коридори.

Об’єкт тринадцятий
Музей народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького/скансен
“Шевченківський гай” (вул. Чернеча гора, 1)
Владика Андрей мав ідею, аби при кожній Лаврі був давній
дерев’яний храм, що мало би символізувати єдність поколінь і
нагадувати сучасникам про досягнення представників їхнього
народу. У 1930 році один з наукових працівників музею

доповідає Андрею Шептицькому, що в селі Кривки в
Карпатах критична ситуація: селяни збудували нову
церкву, а старовинну XVIII століття, планують розібрати.
Митрополит вчасно спохопився, церкву перевозять до
Львова і ставлять серед лісу на Кайзервальді, передаючи у руки монахам-студитам.
Уже в радянські часи довкола цієї церкви виріс цілий музей народної архітектури, а
церква й досі є головним місцем паломництва львів’ян із кошиками в руках у
надвечір’я Великодня. Рятуючи давню церкву, Шептицький несвідомо дав почин
―Шевченківському гаю‖, адже якби ця церква не стояла посеред лісу, львів’яни
ніколи б не мали такого чудового місця для прогулянок. На території музею діє
Свято-Іванівська Лавра – осередок чернечого життя монахів - студитів у м. Львові.
Це унікальний монастирський комплекс, який став домівкою для чисельних хлопців
сиріт, притулком переслідуваних в часі війни, а також потужною кузнею іконописців
та поклав початок єдиного у Львові Музею народної архітектури та побуту під
відкритим небом з народною назвою «Шевченківський гай». Свято-Іванівська Лавра
є повноцінною другою Лаврою УГКЦ заснована відповідною грамотою 88
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Митрополитом Андрея Шептицького. Сьогодні під своєю опікою Лавра має шість
дерев’яних церков, що розташовані на території Музею народної архітектури та
побуту. Студити дослідили, що колись корпус Лаври був куплений разом із
частиною ділянки землі музею за кошти Андрея Шептицького для потреб монахів.
Додаткова інформація: Парк «Шевченківський гай» у Львові – це музей під
відкритим небом. Він розташований недалеко від парку «Високий замок», на
території, яку місцеві називають Кайзервальд. Це зелена місцина, недалеко від
центру Львова, де Ви можете відпочити та прогулятись територією музею,
подивитись на його експонати. Відомий вчений Іларіон Свєнціцький ще в 30-их рр.
XX століття започаткував роботу зі створення музею, який тепер називаємо скансен
– етнографічний комплекс просто неба. Тут Ви можете побачити близько 120
пам’яток народної архітектури із західних регіонів України. Вся територія
Шевченківського гаю поділена на шість маленьких сіл, в яких зібрані експонати із
певних регіонів: Бойківщина, рівнинне Закарпаття, Лемківщина, Львівщина,
Буковина, Покуття, Гуцульщина, Полісся, Волинь. Такі ж самі назви мають і мінісела. Тут Ви зможете зайти до хати, яка побудована ще у 1749 році. Допоможуть
Вам уявити господарське життя у цих регіонах водяний млин, вітряк, сукновальня,
тартак, кузня, олійниця, які тут розміщені. До речі, тут, поміж всіх світових скансенів,
зібрана найбільша кількість старовинних храмів. Також для львів’ян та гостей міста
Львова скансен є місцем різноманітних святкувань: гаївки на Великдень, вертепи та
коляда на Різдво, різноманітні фольклорні ярмарки та багато інших подій.

Група екскурсантів має можливість під’їхати автобусом до головного входу
у музей. Ми настійливо вам радимо, у супроводі волонтерів, вийти з
автобуса і насолодитися краєвидами та експонатами музею під відкритим
небом. Музей поступово впроваджує концепцію «Музей на дотик» і вже сьогодні
особам з інвалідністю по зору є можливість «побачити» унікальні експонати. Ми
радимо скористатися послугами досвідченого екскурсовода. На різних локаціях
музею регулярно проводяться різні майстер-класи із гри на автентичних музичних
інструментах, із ткацтва, миловаріння, виготовлення олії, випічки хліба в
печі…Доступного туалету на разі не має, але адміністрація обіцяла невдовзі
впровадити у діяльність музею ряд інклюзивних творчих та інфраструктурних
проектів.
Об’єкт чотирнадцятий
Національний Лісотехнічний Університет (вул. Генерала
Чупринки, 103)
До речей, які є не надто знаними для пересічного
львів’янина, але здатні здивувати, належить, безумовно,
головний
корпус
Лісотехнічного
університету.
Це
приміщення Митрополит Андрей Шептицький придбав для сестер василіанок.
Колись там функціонували їхні монастир, школа та учительська семінарія.
Приміщення було збудоване фірмою Івана Левинського. Тепер це головний корпус
Лісотехнічного університету. Прийшовши у 1900 р. на Київсько-Галицький
митрополичий престол УГКЦ, Андрей Шептицький доклав титанічних зусиль до
духовного і національного відродження України. У своїй багатогранній діяльності
пастиря і громадянина він приділяв увагу й екологічним проблемам, зокрема —
охороні лісів, природно-заповідній справі. Саме йому завдячуємо заснуванням та
організацією Лісового науково-дослідного інституту і невпинною опікою над ним із
метою підготовки високо кваліфікованих фахівців.
На території Університету є Ботанічний сад - єдиний в
Україні, що має лісотехнічне спрямування. Його заснували у
1991 році. На території дендропарку розташована науководослідна, навчально-просвітницька та природоохоронна
установа загальнодержавного значення. До ботсаду з вулиці
Чупринки ведуть високі сходи, після чого одразу на вході
розташований адміністративний корпус лісотехнічного університету, а праворуч —
сквер із лавочками та клумбами, де можна зустріти львів’ян із дітьми та домашніми
тваринами. Вздовж вхідної алеї висадили кулясті клени. На території самого
дендропарку збереглося старе дерево ясена, вік якого оцінюють у 180 років. Крім
цього, тут є колекційний фонд трав'янистої флори відкритого ґрунту, який нараховує
понад 600 таксонів. Наразі флора дерев і чагарників дендрарію нараховує
приблизно 121 таксон.
Група екскурсантів має можливість під’їхати автобусом до головного входу
у музей.
Ми радимо, у супроводі волонтерів, вийти з автобуса і
насолодитися парком під відкритим небом. За попередньою домовленістю з
адміністрацією є можливість замовити екскурсію за назвою ЕКСКУРСІЙНИЙ

МАРШРУТ "ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ". Маршрут прокладено в межах експозиційної зони
арборетуму Ботанічного саду, вздовж алей із туї західної та її форм, дугласії та
модрини. Тип маршруту – навчально-пізнавальний. Протяжність 600 м. Тривалість
проходження – одна година (з врахуванням зупинок). https://botsad.nltu.edu.ua/
botsad@ukr.net (032) 237-88-20, (032) 258-42-81 Факс: (032) 237-89-05
Об’єкт п’ятнадцятий
Червона вілла над парком (вул. Листопадового Чину, 11).
Розкішну віллу, що поруч з собором святого Юрія, Владика
Андрей придбав для українських художників, які мали потребу в
майстерні та житлі. Туди ж переселився з Кракова і Олекса
Новаківський, який в даному будинку жив і працював, дав йому
сучасне обличчя – сьогодні там знаходиться музей цього
художника. Натомість Шептицький просив не так вже й багато –
декілька робіт для музею, а також підтримку мистецьких студій,
які були організовані ієрархом. Тут складно було не погодитись. Новаковський
навіть зробив більше — намалював портрет Шептицького, у вигляді біблійного
Мойсея. З ініціативи та за фінансової підтримки Митрополита Андрея Шептицького
в 1923–1935 роках у майстерні О. Новаківського діяла перша в Галичині українська
Мистецька школа, якою керував художник. Вона швидко перетворилася в один із
провідних культурних осередків Західної України і опинилась у полі уваги не лише
талановитої молоді, а й притягувала до себе знакові постаті із інтелектуального та
90
мистецького середовища краю. У школі творча молодь не лише опановувала фах 90
художника, а й активно проводила різноманітні мистецькі заходи. Серед них слід
відзначити імпрези, які періодично повторювались: благодійні «Чайні вечори»,
відзначення іменин О. Новаківського на Теплого Олекси й «Андріївські вечори» на
честь мецената школи Митрополита Андрея Шептицького.
Група екскурсантів з автобуса не виходить, оглядаємо панорами і слухаємо
історичну розповідь екскурсовода.
Об’єкт шістнадцятий
Будівля Академічного Дому (вул.Коцюбинського 21).
Хотів Владика створити й середовище для молоді із високою духовною та
релігійною атмосферою. У Львові існував вже один
гуртожиток для українських студентів, так званий
Академічний дім на сучасній вулиці Коцюбинського. До
1912 р. тут була й управа Наукового Товариства Шевченка.
Оскільки чимало студентів були в ті часи залучені до
підпільної діяльності, цей дім був головним осередком руху
опору. Саме там знаходилась неофіційно Крайова
референтура ОУН. Нагода трапилась у другій половниі 30-х років, коли у Львові
відбувалися масові арешти підпільників. У самому Академічному домі було
арештовано багато юнаків, серед них і самого Бандеру. Академічний дім

наполовину спорожнів, а атмосфера підпілля зникла. Тоді Владика вирішує
скористатись ситуацією, вкладає 110 тисяч крон особистих коштів і створює у
приміщеннях Дому Християнський притулок для учнівської молоді.
Група екскурсантів з автобуса не виходить, оглядаємо панорами і слухаємо
історичну розповідь екскурсовода.
Об’єкт сімнадцятий
Церква Святого Климента і кляштор редемптористів у Львові (вул. Івана
Франка, 56)
Може скластись враження, що при всій бурхливій
діяльності у Митрополита не залишалось зовсім часу на
саму церкву. Парадоксально, але він встигав поратись
й зі своїми прямими обов’язками. Чого лише вартий
факт
заснування
численних
нових
монаших
згромаджень, ордену монахів-студитів, яким передано у
Львові сиротинець в Кривчицях, церкву на Кайзервальді та інше.
Шептицький розумів потребу поєднувати власне самобутнє зі світовим
передовим. Цього принципу дотримувався і в мистецтві, і в церкві.
Подбавши про відновлення традицій східного чернецтва за допомогою
студитів, Владика запрошує до Львова монахів-редемптористів із Бельгії,
які приймають східний обряд, для проповідництва серед найбідніших
верств населення. Він будує для них великий центр на Голоску, малу
семінарію у Збоїсках, а в 1937 році купує колишній монастир василіянок
на вулиці Зиблікевича (тепер – Івана Франка, 56).
Група екскурсантів з автобуса не виходить, оглядаємо панорами і слухаємо
історичну розповідь екскурсовода.
Об’єкт вісімнадцятий

Гостював Андрей Шептицький і в Івана Франка. Це
була дуже дивна зустріч двох українських титанів,
один з яких вже був визнаним генієм, а інший лише
починав спростовувати скептицизм щодо своєї особи
чи радше походження. Митрополит граф ліберал
завітав до селянського сина радикала. Здавалось,
зустрілись два зовсім різні світогляди і порозуміння знайти буде тяжко.
Але склалось інакше: інтелект завжди впізнає інтелект. У 1913 році на
святкування творчого ювілею Франка у залу оперного театру завів під
руку сам Митрополит – небачена раніше річ. Такі дрібні факти дуже
красномовно свідчать про Владику як про Людину.

Група екскурсантів з автобуса не виходить, оглядаємо панорами і слухаємо
історичну розповідь екскурсовода. Радимо оглянути цікавий сайт «Музею дім
Франка» https://dimfranka.lviv.ua/vizyt/znajty-nas
Об’єкт дев’ятнадцятий
Собор Святого Юра (пл. Святого Юра, 5)
У 1900 році, на Святоюрську гору уже в статусі
Митрополита
УГКЦ
Андрей
Шептицький
повернувся
до
Львова. Він гідно показав себе на
катедрі
Станіславівського
єпископа, тому й видавався
найбільш достойною кандидатурою на чин глави УГКЦ. У
цьому статусі він продовжував традицію роду, адже став не
першим Шептицьким, який очолював УГКЦ. Отже, 17 грудня
1900 року папа Лев XIII номінував єпископа Андрея
Шептицького Митрополитом Галицьким, архієпископом
Львівським, i єпископом Кам’янецько-Подільським. Урочисте
введення на митрополичий престол до Катедри Святого Юра у Львові відбулося 17
січня 1901 року. З Катедральним Собором Св. Юра Митрополит був пов’язаний
протягом 44 років — до кінця свого життя. Собор Св. Юрія став центром діяльності
92
ієрарха і навіть певним символом українства. Тут Владика приймав найважливіші 92
рішення, зустрічав гостей, саме звідси робилися спроби впровадження тих чи інших
смислів. За Митрополита Шептицького комплекс
розбудовують та вдосконалюють. Зокрема, варто згадати
і про бажання Ієрарха перетворити Митрополичі сади, що
примикають до будівель і мають площу 6 тис. кв. м., у сад
з фруктовими деревами. Митрополит Андрей Шептицький
похований у крипті Собору Святого Юра.

Група екскурсантів має можливість вийти з автобуса та за попередньою
домовленістю з Фундацією Духовного Відродження
(детальніша інформація та узгодження дати та часу за
телефоном: 097 702 7717) особи з
інвалідністю
можуть
відвідати
прекрасні Митрополичі сади, оглянути
панорами Собору Юра та Львова і
звичайно
послухати
історичну
розповідь екскурсовода. Унікальність
Митрополичих садів полягає в тому, що це закрита (приватна)
територія, яка належить УГКЦ, де знаходяться Митрополичі
палати. Це місце маловідоме, навіть серед львів’ян, місце тиші та
роздумів. Вам пропонується онлайн екскурсія Митрополичими садами
https://youtu.be/y46QDAuMU6Q

Безумовно, що названі тут локації є далеко не повною картиною і зовсім не
цілісним списком, якщо говорити про місця Митрополита Андрея
Шептицького у Львові. Насправді можна пригадати значно більше проектів,
моментів, людей, а тому і місць. У такому випадку наша екскурсія могла б
стати безкінечною. Однак, не це є головним. Більше важить – пам’ятати про
персону Митрополита Андрея Шептицького, досліджувати його дії та вчинки,
а також постійно вчитися у нього.

Корисні відеоматеріали про Митрополита Андрея Шептицького
https://www.facebook.com/sheptytskycenter/videos/366742664542784
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4_UtvFDC_3l2__if5xfJrVpLcwTg-u5i
(VLOG
Мирослава
Мариновича про Андрея Шептицького - це 10 відео про думки та засади Митрополита щодо
економіки, патріотизму, лідерства та влади).
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4_UtvFDC_3lU1NeeKzTkea22fC5g_Bjk
https://www.facebook.com/sheptytskycenter/videos/982398628837301
https://www.facebook.com/sheptytskycenter/videos/382801102962763 - фільм про Андрея Шептицького
(автор ідеї і ведучий - Вахо Кіпіані/29 хв.)
https://www.youtube.com/watch?v=EVjjKpSBptM&fbclid=IwAR0KGexWLLwtWUmiCVdq7pfrWkOKp2riQ56g341XkMHJeUcuF6IC3k1WHQ
https://www.youtube.com/watch?v=VRYYYxXBMzQ&fbclid=IwAR0jdo00q6emzSUxWYoFTAm3z_eZncUw
bmAqemO-GDKtDesJxvAVK2o7rpM
https://photo-lviv.in.ua/25-mists-andreya-sheptytskoho-u-lvovi/
https://old.uinp.gov.ua/publication/informatsiini-materiali-do-vshanuvannya-pam-yati-andreya-sheptitskogodo-150-richchya-zhttps://zbruc.eu/node/68086
https://lvbs.com.ua/news/pidpryyemnytskyj-hyst-andreya-sheptytskogo-abo-posriblena-syvynoyu-golovakotra-dumala-pro-vsih/
https://kurkul.com/spetsproekty/487-hristiyanski-kooperativi-yak-andrey-sheptitskiy-pidiymav-ekonomikugalichini
http://lounb.org.ua/index.php/2010-12-13-13-53-17/bigdates/1151-2020-07-29-08-53-12
http://osbm.info/zhyttia-i-propovidnyts-ka-diial-nist-my/
https://pamjat.net.ua/literature/mytropolyt_andrey_sheptyckyy/244_mytropolyt-andrey-sheptyckyy
http://mij-kraj.com.ua/krinitsya-duhovnosti/ukrainskyi-moisei-andrei-sheptytskyi

РОЗДІЛ 2. ДЛЯ ПОСІБНИКА
2.1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОСТУПНОГО ТУРИЗМУ.
Туристичні потреби осіб з інвалідністю в контексті прав
людини.
Взагалі, активний туризм пов'язаний зі здоровими людьми, а не з
тими, хто в інвалідних візках. Але часи змінилися і люди з інвалідністю
починають вимагати від суспільства вільного доступу до всіх спільних
ресурсів: рекреаційних зон, туристичних маршрутів, цікавих об'єктів
природи, парків, пляжів тощо.
На жаль, виявилося, що багато країн, в тому числі. Європейські не
готові надавати такі послуги для людей з інвалідністю, зокрема, зони
відпочинку не пристосовані до їхніх потреб і потреб, не вистачає
фахівців, техніки, досвіду тощо. Отже, конституційне право певної
категорії суспільства в повному пристойному стані життя і відпочинку
порушується.
Історія активного відпочинку та туризму, як масове явище для
інвалідів, починається з 60-х років, коли набула загального розуміння
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прав людини. З тих пір, люди з обмеженими можливостями стали 94
розглядатися як повноправні члени суспільства. Рух передбачав
залучення інвалідів до всіх секторів суспільного життя, включаючи
рекреацію та туризм.
Процес соціальної трансформації супроводжувався двома
паралельними шляхами: зміна свідомості людини призвело до розвитку
сфер надання допомоги інвалідам, а адаптація навколишнього
середовища до їхніх потреб дала початок розвитку інфраструктури. та
технічні засоби, які допоможуть людині з інвалідністю стати
самостійними у виконанні повсякденної діяльності. Розроблені
стандарти для громадських будівель, доріг, автостоянок, національних
парків, зон відпочинку.
Сьогодні можна спостерігати розвиток цих двох соціальних моделей у
Німеччині та Швеції.
Німеччина пройшла через адаптацію всіх об'єктів громадського
користування до потреб людей з інвалідністю. Це досить дорогий шлях,
і не кожна країна може собі це дозволити. Швеція має добре розвинуту
систему соціального забезпечення, і кожній людині з інвалідністю може

бути надана підтримка та допомога до двох супроводжуючих осіб, які
відповідають за їх комфортне перебування в будь-якому місці, у тому
числі і на відпочинку.
В даний час в Швеції кожна людина з інвалідністю може звертатися до
відділу соціального забезпечення один раз на рік для фінансування
свого відпочинку та оплати проживання одного або двох
супроводжуючих осіб. Більш того, людина з обмеженими можливостями
може вибрати місце відпустки, і це може бути не тільки на території
Швеції. Проте, тільки в Швеції держава гарантує дотримання всіх вимог,
що стосуються комфорту та безпеки перебування інвалідів.
До цього часу в основному розроблені
стандарти
доступу
до
громадських
будівель, доріг, паркінгу, національних
парків, зон відпочинку. Усі новобудови
повинні
відповідати
стандартам
доступності, прийнятим у кожній країні.
Шлях досягнення такого рівня доступу для
інвалідів у сфері туризму та відпочинку тривав 30-40 років у розвинених
країнах. Неможливо досягти свого рівня протягом декількох років, але
настав час розпочати цей рух. Ми повинні визнати, що в більшості
країн, які надають якісний відпочинок інвалідам, це на початковому
етапі. Такий тип відпочинку, як сільський туризм, навіть у розвиненій
Європі, фактично не доступний для людей на інвалідних візках.
Відпрацювавши певні вимоги та стандарти, а також розробивши
навчальні курси для підготовки господарів для розміщення інвалідів, ми
маємо можливість сприяти підвищенню якості життя інвалідів.
Перш за все, прагнення до цивілізованого громадянського суспільства
зобов'язує нас забезпечити соціальну інтеграцію для цієї категорії
населення. У зв'язку з цим на ринку рекреаційних послуг з'явиться
багатомільйонна кількість споживачів, які будуть шукати можливості для
задоволення своїх потреб. Тому розвиток технічної інфраструктури, а
також персоналу для надання послуг новій категорії споживачів є
важливою і актуальною проблемою. Протягом останніх десятиліть у
світі відбулися значні зміни щодо лікування людей з інвалідністю. В
основі цих змін є визнання рівності прав осіб з інвалідністю до

повноцінного соціального життя і створення належних умов з боку
держави для реабілітації та соціальної інтеграції інвалідів.
Інвалідність - це соціальне явище, яке не можна уникнути в будь-якому
суспільстві. У всьому світі, один з 10 звітів, щодо різних типів обмежень,
пов'язаний з порушеннями здоров'я і т.д. З них майже 470 мільйонів
людей працездатного віку (за даними Міжнародної організації праці). Ці
дані чітко вказують на величину та глобальний характер проблеми
інвалідності.
Масштаб інвалідності залежить від ряду факторів, таких як здоров'я
нації, розвиток системи охорони здоров'я, соціально-економічний
розвиток, стан екологічної культури, політичні фактори (участь у війнах і
військових конфліктах) тощо. Проблеми в окремих сферах
життєзабезпечення суспільства та різних катастроф (екологічні,
військові, природні тощо) також суттєво впливають на збільшення
кількості людей з інвалідністю.
Сьогодні особи з інвалідністю належать до найбільш соціально
незахищеної категорії населення. У світовій практиці за останні 20 років
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відбулися радикальні зміни у поглядах та підходах до вирішення 96
проблем людей з інвалідністю. Якщо в минулому вони базувалися
здебільшого на благодійних мотивах, тепер - це стан дотримання їхніх
прав. Державна політика щодо інвалідів спрямована на: в першу чергу забезпечення їх права на повну участь в економічному і соціальному
житті суспільства, зокрема, шляхом сприяння їх зайнятості та участі на
ринку праці, а по-друге, надаючи їм з гарантований дохід, щоб люди з
інвалідністю не були позбавлені можливості мати гідне життя.
https://www.hhrguide.org/2014/03/21/disability-and-human-rights/
2.1.2. Т УРИЗ М І ОСОБИ З ІНВА ЛІДНІ СТЮ
Ця інформація, призначена для фахівців туристичного супроводу
(екскурсоводів, гідів-перекладачів, гірських провідників тощо), які,
щоденно працюючи з туристами, в міру професійних обов’язків із честю
та гідністю представля- ють своє місто, регіон, а часом і країну загалом.
У виданні подано корисні поради, підказки та правила щодо роботи під
час супроводу туристів з особливими потребами.

Слово ―туризм‖ зазвичай асоціюють зі здоровими та міцними людьми з
наплечниками. Починаючи зі школи, де організовують екскурсії цікавими
місцями, закінчуючи турами Європою та екзотичними країнами, туризм
вважають справою фізично сильних. Однак існує таке поняття, як
туризм осіб із особливими потребами.
Туризм впливає на фізичне, психологічне та моральне оздо- ровлення
людей з особливими потребами, утворює середовище повноцінного
спілкування, позбавляє відчуття меншовартості та неповноцінності,
допомагаючи інтегруватися в суспільство і надаючи можливості для
розвитку особистості.
Пізнання історії, культури, життя інших народів несе в собі значний
гуманітарний потенціал, збагачує людину, розширює світогляд.
Гуманітарне значення туризму не лише в його пізнанні, а й в
інтелектуально-виховному впливі.
У багатьох країнах світу туристи на візках можуть без проблем відвідати
парки, церкви, музеї, монастирі, святі місця, що пристосовані для
категорії тих, хто подорожує. Магазини, музеї, парки, атракціони,
автомобільні заправні станції, туалети й інші місця пристосовані для
всіх категорій відвідувачів. Вони спеціально обладнані пандусами,
підйомниками, ліфтами, поручнями та іншими допоміжними засобами.

В готелях, туристичних центрах, на залізничних станціях є інформаційні
стенди, на яких безкоштовно розміщують рекламні матеріали про
подорожі для туристів з особливими потребами.
На прикладі паризького Діснейленду, який відвідують десятки людей на
візках, можна показати можливості туризму для осіб з інвалідністю у
країнах Європи. Серед них люди різного віку: як індивідуальні
відвідувачі, так і організовані групи туристів. Найцікавіше те, що всі вони
не лише гуляють парком, а й відвідують різноманітні атракціони,
забуваючи про свої проблеми зі здоров’ям та відчуваючи радість
подорожей.
Продумано те, що в різнокольорових буклетах, які відвідувачі
отримують при вході в парк, зазначено інформацію для людей з
особливими потребами. Зокрема про те, які атракціони для них доступні

і де потрібна допомога особи, яка їх супроводжує. У багатьох
атракціонах для осіб із порушеннями опорно-рухового апарату
передбачене спеціальне крісло, в яке турист сідає самостійно або ж зі
сторонньою допомогою.
У світі є багато людей, для яких візок не є перешкодою для подорожі.
Скажімо, країнами Європи та світу також подорожує велика кількість
осіб із вадами слуху. До прикладу, один турист із Латвії, який не чув,
подорожував Європою на велосипеді.
Подорожують і незрячі люди. У більшості країн світу така категорія
туристів може торкатися до тих чи інших пам’яток, експонатів, макетів
або читати інформацію про них шрифтом Брайля.
І незрячі люди, і ті, хто на візочках, і ті, які не чують можуть дістатися до
гірських вершин, спуститися рікою на байдарках чи подорожувати
країною. Їм потрібна лише незначна допомога, щоб наважитись
здійснити мрію…
В Україні також зроблено перші кроки до розвитку туризму для осіб з
інвалідністю. За участю осіб на візках та незрячих організовують сплави 98
98
по Дністру. Відбулося сходження незрячих на Говерлу. Для різних
категорій туристів з особливими потребами проводять екскурсії.

Туризм для осіб з інвалідністю реалізувати непросто. Це зумовлено
труднощами, які самостійно не можуть подолати ні туристичні фірми, ні
готелі, ні екскурсоводи. Треба пропагувати ідею доступності міста та
підходити до її реалізації комплексно. Тільки у такому разі туристи з
особливими потребами матимуть змогу подорожувати. Екскурсоводи
повинні вміти працювати з різними категоріями туристів. Не варто
чекати, що світ зміниться сам, ми повинні його змінювати за допомогою
своїх знань та бажань.
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 осіб з інвалідністю
– усе це створює рівні можливості для реалізації права на відпочинок
кожної людини.
Суспільство має сприяти здійсненню бажань багатьох людей з
особливими потребами. Намагання жити якісно та цікаво не повинно
вмирати у людині, а навпаки, – розвиватися, в такий спосіб сприяючи
зміцненню соціальних основ правового суспільства і, що найголовніше,
ВІРИТИ У СЕБЕ!

2.1.3.

З АГАЛЬНІ

ПОРАДИ ФАХІВ ЦЯМ ТУРИСТИЧНОГО СУП РО ВОДУ ТА
ОСОБЛИВІ ВИМОГИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ОСОБАМИ З ІНВАЛІДНІ СТЮ

Робота з туристами
Відповідно до кваліфікаційних вимог, екскурсоводами та гідамиперекладачами можуть працювати особи, які мають базову вищу освіту
або повну вищу освіту, посвідчення або диплом про спеціальну
екскурсійну підготовку та отримали дозвіл на здійснення туристичного
супроводу у встановленому порядку.
Фахівець туристичного супроводу – це особа, яка супроводжує туристів,
володіє фаховою інформацією про країну (місцевість) перебування,
надає екскурсійно-інформаційні, організаційні послуги та кваліфіковану
допомогу учасникам туру. Має високий освітній рівень у різних галузях
знань зі спеціальним акцентом на краєзнавство, історію, географію,
мистецтво, архітектуру, економіку, політику, релігію тощо. Постійно
вдосконалює свої знання та професійні навички. Застосовує спеціальну
термінологію відповідно до екскурсійної тематики, гуманітарні навички
та навички спілкування. Вміє вибирати інформацію та налагоджувати
сприятливу дружню атмосферу в екскурсійній групі.

Завдання фахівця туристичного супроводу:
–
управляти групою і забезпечувати реалізацію
зазначених у програмі перебування туристів;

всіх послуг,

–
всебічно опікуватися членами групи і надавати інформацію про
правила поведінки і безпеки;
–
надавати інформацію про країну, місцевість перебування, її
пам’ятки та культурну спадщину;
–
виконувати роль аніматора: урізноманітнювати екскурсії різними
―цікавинками‖, які у програмі не передбачені і не входять у вартість
путівки, але роблять подорож цікавішою.
Перед тим, як гід погодиться працювати з групою, він повинен
одержати таку інформацію:
–

місце та час зустрічі з групою туристів;

–

термін перебування групи на маршруті;

–

характер поїздки;

–

однорідність групи;

–

обсяг обов’язків;

–

можливі труднощі;

–

очікувана винагорода;

–

час і місце закінчення екскурсії.

Якщо маршрут передбачає тривалу подорож, гіду обов’язково слід
уточнити інформацію про розміщення туристів, можливість харчування
в готелях і ресторанах. Фахівець туристичного супроводу повинен
завчасно дізнатися адреси та номери телефонів установ, представників
туристичних фірм і менеджерів, які обслуговуватимуть групи в місцях
зупинок.
Якщо в групі будуть іноземні туристи, гід-перекладач має знати номери
телефонів та адреси посольств і консульств країн, із яких прибудуть
іноземці. Не доцільно сподіватися отримати цю інформацію від членів
групи.
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Якщо з групою туристів їде особа, яка є керівником групи, узгодьте з
нею програму перебування та маршрут екскурсії. Саме ця людина буде
вашим надійним (незамінним!) помічником протягом усієї подорожі.
Підготовка до роботи з групою
Стислий термін від прибуття групи до виходу на маршрут треба
використати максимально ефективно.
1.
Ознайомитися з митними правилами України. Навіть якщо ви не
зустрічаєте групу на митному переході і не проводжаєте її до кордону,
ви повинні добре орієнтуватися у митних правилах. У туристів завжди
виникають запитання яку кількість алкоголю та цигарок дозволено
перевозити через кордон, які правила вивозу предметів мистецтва,
антикваріату, ліків тощо. Від вашої поінформованості про митні правила
залежить успішність переходу через кордон туристичної групи.
2.
Обов’язково ознайомтеся наперед з картами місцевостей та
планом міст, якими пролягає маршрут.
3.
Уважно перегляньте програму перебування групи. Менеджер, який
склав програму, можливо, ніколи не був на цьому туристичному
маршруті чи у конкретному місті, або не має досвіду складання програм
таких подорожей. Ретельна особиста пере- вірка програми дозволить
уникнути прикрих несподіванок. На- приклад, таких: за півгодини треба
пішки подолати відстань між об’єктами, що розташовані на відстані 6–7
км один від одного, або за приблизно такий же час група з 40 осіб має
піднятися на оглядовий майданчик, розташований на висоті 60 м, на
якому одночасно може поміститися лише 10 осіб; вихідний день у музеї;
рок-концерт у приміщенні опери, замість балету тощо.
4.
Фахівець туристичного супроводу має добре підготувати
краєзнавчий матеріал згідно з рухом групи за маршрутом. Можливі два
варіанти: самостійно підготуватися за путівниками чи іншими
джерелами інформації, або пануватиме незручна мовчанка під час
екскурсії. У разі другого випадку в групи виникне закономірне питання
доцільності оплати вашої праці, як екскурсовода.
5.
При співпраці з іноземними туристами може виникнути мовний
бар’єр. Вільне володіння іноземною мовою не завжди дозволяє цього
уникнути. Існують терміни, які треба вивчити чи пригадати. Повторіть

завчасно термінологічні відповідники та іноземне тлумачення назв
рослин, тварин та ін.

Володіння вичерпною інформацію про загальнодержавні та регіональні
новини дозволить на рівних спілкуватися з членами групи. Варто
слідкувати за політичними та культурними подіями в країнах, звідки
приїхали туристи, щоб група не мала сумнівів щодо вашого
інтелектуального та фахового рівня.
Фахівець туристичного супроводу та туристична група
Для якісної співпраці з групою слід її оцінити психологічно. Учасників
групи умовно можна поділити на три категорії: підготовлені,
непідготовлені та псевдо туристи.
Підготовлені туристи – це люди, які цікавляться історією, мистецтвом,
культурою. Перед поїздкою вони вивчають карти місцевості, куди їдуть,
слідкують за новинами подій, які відбуваються на території їх
запланованого тимчасового перебування, вишукують історичні довідки
(причому з різних джерел). Ці туристи можуть стати грізними 102
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екзаменаторами для гіда, будь-що їм не розповіси. Краще одразу
визнати, що ви не знаєте якоїсь певної теми, ніж розповідати їм
нісенітницю. Таких туристів фахівець може використати для підвищення
власної кваліфікації.
Туристи непідготовлені – люди, яким байдуже куди їхати і що оглядати.
Це люди, які не будуть купувати путівників і вивчати їх перед поїздкою.
Вони „щось чули‖ про це чи інше місце, і не більше цього. Таким можна
„відкривати Америку‖ на кожному кроці, але буде великою помилкою
вважати їх нерозумними людьми.
І, нарешті, псевдо туристи, які спричиняють найбільше клопотів
керівникам туристичної групи та й самим туристам. Це випадкові люди в
групі. Вони недисципліновані та не пунктуальні, постійно незадоволені
рівнем послуг, завжди розчаровані, мають багато претензій до гіда та
керівника групи. Часто такі люди у поїздці зловживають алкоголем.
Управління туристичною групою

Робота з групою створює певну залежність між учасниками та фахівцем
туристичного супроводу. Форми взаємовідносин між гідом і групою
можна розглядати як систему очікувань групи від гіда.
Чого очікує група від вас?
Насамперед, високої професійної кваліфікації, а саме:
1.
Достатнього рівня освіти та інтелекту в широкому розумінні. Навіть
десятирічна дитина може завчити напам’ять екскурсію по місцевості,
але чи буде цікаво спілкуватися з гідом, який має інтелект на рівні
четвертого класу?
2.
Знання теми. Якщо ви сподіваєтеся, що покладете зошит з
текстом екскурсії собі на коліна, і ніхто в автобусі цього не помітить, то
це не так.
3.
Знання мови. Якщо гід досконало знає тему, але при цьому робить
у багатьох словах помилки і має погану вимову, група може не
зрозуміти такої розповіді.
4.
Організаторські здібності. Особливо важко гіду-початківцю, який
не наважується сказати туристам, де стати, попросити хвилину уваги,
часом зробити якесь критичне зауваження. Пам’ятайте, що впевненіше
ви керуватимете групою, то безпечніше почуватимуть себе туристи.
Фахівець туристичного супроводу разом зі старшим групи повинні
тримати дисципліну серед туристів. Часом треба застосувати
авторитарний стиль, але тільки у тому випадку, коли є загроза безпеці
чи життю туристів. Завжди треба пам’ятати, що за групу відповідає гід
(тобто – ви). Тут важливо не зловживати менторським і диктаторським
стилями! Намагайтеся робити все інтелігентно.
Часом варто обмежитися жартівливим зауваженням: ―Домовмося, що
запізнюватися можна, але тоді той, хто запізнився, пригощає
шампанським усю групу‖.
Вміння швидко реагувати. Цю рису допомагає виробити багаторічна
практика. Під час роботи з групою може трапитися тисяча
неприємностей: туристові вкрали паспорт, хтось впав і зламав ногу,
вийшов з ладу автобус і ще багато чого іншого. Якщо ви розгубитеся і
не знатимете, що робити, група відразу забуде, як кілька хвилин тому

ви чудово розповідали про стиль ―ампір‖ чи про особливості лемківської
сакральної архітектури.
Ідеальним є вміти передбачити неприємності, які можуть трапитися і
попередити туристів про них. Але жодні курси не можуть навчити цьому,
лише досвід.
1.
Гнучкість поведінки та психологічна компетентність (тобто вміння
оцінити потреби групи). Політика ―Я так сказав, і так буде!‖ може
спричинити відкритий конфлікт у групі. Наприклад, ви оголосили, що
вільний час буде через три години. Але група цілу ніч стояла в черзі на
кордоні, всі втомлені і слухає вашу розповідь 2–3 особи. У такому
випадку змініть своє рішення і відпустіть людей швидше, це буде тільки
на користь.
Скоротіть час розповіді і не заглиблюйтесь в подробиці історії будинку,
якщо перед вами група непідготовлена, і єдине, що вони хочуть – це
випити пива або купити цукерки.
2.
Вміння налагоджувати контакти з людьми. Якщо вам легше
працювати з комп’ютером, бо він ніколи не зробить вам критичного
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зауваження, а людей ви боїтеся, то ви даремно читали все попереднє, і
гідом вам ніколи не бути. Фахівець туристичного супроводу має бути
фаховим психологом і дуже швидко налагоджувати контакт із членами
групи, особливо, коли подорож триває кілька днів. Добрий гід-психолог
може так зріднитися з групою, що прощаючись із ним, туристи
плакатимуть і ще багато років присилатимуть йому листівки на всі
свята.
Прагнення налагодити дружні стосунки з членами групи не повинні
призвести до панібратства. Гід повинен уміти тримати дистанцію і бути
авторитетом для групи.
Запам’ятайте! Спілкуючись з туристами, не можна надавати перевагу
окремим туристам. Це може викликати ревність.
Завжди легше працювати з невеликою групою, тоді можна швидше
знайти спільну мову з людьми.

Робота з групою – джерело задоволення для гіда
Робота гіда психологічно дуже важка, як і будь-яка інша робота з
людьми. Пам’ятаєте про комп’ютер? Але жодна інша професія не дасть
вам такого швидкого і наочного результату, як ця. Лише один день
праці, і ви можете оцінити свої можливості. Якщо група в кінці екскурсії
вам аплодує, дарує квіти, робить компліменти, це значить, що ви
відбулися як гід. Гроші дуже важливі для кожного професіонала, але не
кожна людина може отримати таке емоційне задоволення від своєї
діяльності. Цінуйте це!
Гід, як актор
Не всі вважають, що можуть бути акторами і грати на сцені, бо це
передбачає вроджений талант. Але більшість людей дотримується
думки, що гідом може бути будь-хто, хто добре знає місто. І результатом такого ставлення є нездари, які снують містом та нудним голосом з
байдужим поглядом розповідають факти з історії та архітектури.
Мало хто розуміє, що гідом треба народитися, що треба мати такі самі
здібності і талант, які мають актори, співаки та художники. А знаєте, як
це можна перевірити? Якщо туристи плачуть і сміються тоді, коли ви
цього хочете, тоді ви – гід-актор і свою роль виконуєте чудово!
Туристи можуть потрапити під вплив харизматичного гіда- актора, який
показує на чорне, а говорить про біле настільки впевнено, що переконує
їх. На жаль, таких гідів небагато.
Ще трохи про ті людські якості та риси, які повинні бути вам притаманні,
якщо ви вибрали професію гіда.
1.
Настрій. Хороший гід, незважаючи на можливі негаразди з
родиною, повинен мати не тільки гарний настрій, а й передати його
групі.
2.
Фахівець туристичного супроводу має бути ввічливим,
турботливим, терплячим та поступливим, просто любити людей і
пробачати їм недоліки.
3.
Культура та пунктуальність. Ви не можете вимагати від групи
пунктуальності, якщо самі спізнюєтесь бодай на 5 хвилин.

4.
Мова. Це надзвичайно важливий чинник під час проведення
екскурсії. Вона повинна, передусім, бути правильною, без суржику та
слів паразитів, багатою емоційно та лексично (вживайте синоніми!). Гід
повинен говорити голосно, виразно і не надто швидко. Якщо ви
говорите тихо, вас просто не почує велика група, особливо під час
пішохідної екскурсії, коли дзвенять трамваї та сигналять автомобілі. У
такому випадку слід використовувати технічні засоби – гучномовці,
індивідуальні слухові апарати тощо.
5.
Гід має охоче відповідати на всі питання туристів. Навіть, якщо
вони не завжди розумні. Наберіться терпіння, не робіть великих очей і
не коментуйте: „Як? Ви цього не знаєте?‖ або
„Я вже про це кілька разів говорив!‖. Часом питання бувають просто
комічними. Але і тоді треба набратися сил, щоб не розсміятися. Не
глузуйте і не коментуйте навіть найбезглуздіші, на ваш погляд,
запитання.
Не бійтеся визнати, що ви чогось не знаєте. Людина не може знати все.
Краще сказати: „Я цього не знаю. Постараюся знайти відповідь і сказати
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вам завтра‖, ніж говорити дурниці.
Інша справа, якщо ви не маєте відповіді на кожне друге запитання. Тоді
варто замислитися, чи достатній у вас рівень знань.
Основні помилки гіда:
1.

Непунктуальність.

2.
Нетактовність. Непристойні анекдоти, бажання постійно говорити
про „брудні родзинки‖. Поважайте своїх туристів і себе! Не будьте
вуличними пліткарями!
3.
Недбалий зовнішній вигляд. Охайність і чистота одягу має бути
передусім! Гідам-чоловікам не варто проводити екскурсію в костюмі,
щоб не відрізнятися від загального вигляду групи. Не вартує також у
спеку вдягати білу сорочку, адже через кілька годин вона буде
несвіжою. Жінкам та дівчатам слід уникати надто короткого та
декольтованого одягу. Туристи повинні бути враженими тим, про що ви
говорите, а не частинами вашого тіла. Макіяж має бути делікатним і
неяскравим. Обов’язково подбайте про зручне взуття.

4.
Зарозумілість, неприступність та самовпевненість. Гід не повинен
хизуватися своїми знаннями, навіть якщо перед ним група з невисоким
рівнем інтелекту.
Часто гіди намагаються показати перед групою, вищий рівень знань, ніж
у них є насправді. В цій ситуації гід більше концентрується на своїй
особі, ніж на якості екскурсії. Пам’ятайте, люди помітять ваш розум та
рівень знань, не треба їм про це нагадувати кожні 15 хвилин.
5.
Брак емоційної захопленості. Сухе, неемоційне переказування
історії – це не екскурсія. Туристам дешевше обійдеться прослухати
запис на магнітній плівці або в електронному форматі з програвача.
6.

Надто швидка і невиразна мова.

7.
Занудність. Про це варто сказати окремо. Здебільшого це недолік
вашого характеру. Якщо ви – людина нудна, то і гід ви такий же. Можна
поспівчувати туристам, яким трапляється такий супровід. Надмір
інформації викликає лише втому. Не акцентуйте постійно увагу на
дрібних та незначних деталях. Не вважайте, що повинні розповісти
туристам все, що знаєте самі. Вмійте виділяти головне і цікаве.
8.
Нераціональний темп екскурсії – розповсюджена помилка
багатьох гідів. Гід веде групу, його темп пересування завжди швидший,
ніж тих, хто йде останніми. Зупиніться і зачекайте, особливо коли
перейшли дорогу, а частина групи ще не встигла цього зробити.
Обов’язково оглядайтеся і контролюйте, що діється з групою.
На зупинках дочекайтеся, коли дійдуть останні. Бабця, яка за вами не
встигає,
теж
платила
гроші!
Дайте
можливість
туристам
сфотографувати об’єкти.
9.
Слабкі знання іноземної мови. Працюйте над своєю мовою,
збільшуйте запас слів. Без досконалої мови екскурсія – не екскурсія!
Що треба пам’ятати гіду під час міської екскурсії
Безпека! Група повинна триматися разом. Гід повинен переводити
людей через вулицю тільки на пішохідному переході. Якщо переходу
немає, гід піднімає руку, щоб транспорт зупинився. Якщо в групі є
керівник, він повинен йти останнім, дбаючи, щоб ніхто не загубився.

Якщо такого керівника немає, гіду треба бути ще більш уважним.
Зупиняйтеся на великих переходах, чекаючи на тих, хто відстає.
Намагайтеся не користуватися міським транспортом у пікові години. Гід
повинен ще до поїздки голосно оголосити номер трамвая чи автобуса
та попередити, на якій зупинці група виходить. На передостанній
зупинці додатково оголосити про вихід. Якщо група завелика для одного
автобуса, треба поділити групу на 2 або 3 частини, назначаючи
відповідального у кожній.
Перед початком подорожі (екскурсії) гід повинен повідомити час і місце
закінчення туру.
Найкраще закінчувати екскурсію там, де група вийшла з автобуса.
Ще раз нагадати групі як можна доїхати до готелю або ресторану на
випадок, якщо хтось загубиться.
Під час міської автобусної екскурсії гід уточнює маршрут із водієм,
пояснюючи, де зробити зупинку, в яких місцях група буде виходити.
Пам’ятайте, ви не можете змушувати водія порушувати правила
вуличного руху! З іншого боку, це ви визначаєте маршрут, а не водій 108
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їздить там, де йому подобається.

Вибирайте зручні для зупинки місця. Тротуар не може бути надто
вузьким у тому місці, де ви зупинились і розповідаєте. В цьому випадку
групу будуть постійно штовхати перехожі.
Гід завжди розповідає про об’єкт, стоячи обличчям до групи! При цьому
пам’ятайте про ―праву‖ і ―ліву‖ сторони (там, де для вас ―зліва‖, для
групи буде ―справа‖).
Туристи – теж люди! Якщо екскурсія триває більшу частину дня, робіть
перерву на каву, кожні декілька годин зупиняйтеся біля туалетів,
порекомендуйте, де можна купити сувеніри та листівки.
Заміські автобусні екскурсії
Гід займає місце біля мікрофону, рекомендуємо не сідати на відкидному
сидінні. Гід визначає маршрут. Усі вказівки водієві слід говорити
завчасно, щоб він встиг перелаштуватися на потрібну смугу руху
транспорту.

На початку заміської екскурсії гід повідомляє групу про її загальну
тривалість (час та кілометраж), а також час та місце першої зупинки.
Під час руху пам’ятайте про зв’язок розповіді з реальністю за вікном. Не
розповідайте про об’єкт, який вже минули. Так ви страшенно заплутаєте
групу. Якщо інформації про певний об’єкт багато, починайте розповідь
заздалегідь: ―За кілька хвилин зліва ви побачите... і т.д.‖
Якщо в автобусі відсутній мікрофон (на жаль, і таке трапляється),
розповідайте тільки на зупинках, при цьому двигун має бути вимкненим,
інакше ви ризикуєте раз і назавжди зірвати горло.
Бережіть голос! Це ваш хліб!
Розповідаючи про місцевість, намагайтеся починати з панорами,
основної загальної інформації, а потім подайте деталі.
Зупинки визначає фахівець туристичного супроводу разом з керівником
групи, але не рідше, ніж через кожні 2 – 2,5 години подорожі.
Забороніть групі переходити шосе! Це дуже небезпечно! Визначте час
зупинки і вимагайте пунктуальності.
Перед тим, як зупинитися, уважно огляньте місцевість. Не зупиняйтеся
в болотяному місці, там, де дорога має високі узбіччя, в густих
чагарниках. Найкраще це робити на облаштованих паркінгах або
автозаправних станціях вздовж магістралей, де є кілька туалетів. У
інших випадках час технічної зупинки може затягнутися на кілька годин.
Після кожної зупинки робіть перекличку! Ніколи не від’їжджайте, не
перевіривши кількість туристів, хіба що хочете привезти половину…
Безпека під час екскурсії
Проблема забезпечення безпеки під час екскурсії – одна з
найважливіших і найскладніших проблем туризму. В будь-якій мандрівці
завжди присутній елемент випадковості, і усунути його ми не можемо,
як не можемо взагалі усунути випадковість з нашого життя. Проте, якщо
марно ставити собі завдання усунути випадковість, то прагнути звести її
до мінімуму – цілком можливо.
Фахівцям туристичного супроводу слід проводити більше запобіжних
заходів, щоб скоротити до мінімуму випадковості, що призводять до
нещасних випадків. Розв’язання проблеми залежить від того, наскільки

добре знають і грамотно виконують основні правила техніки безпеки,
передусім, екскурсовод, а також усі туристи. Вони складаються з
детального вивчення екскурсійного маршруту (особливо в міських
зонах) та уміння долати складні ділянки маршруту.
Багато в чому приємне враження від туристичної подорожі залежить від
фахівця туристичного супроводу. Авторитет гіда є основою успішного
управління групою. Він складається з бездоганного знання маршруту,
правильного використання технічних навиків і прийомів, уміння
правильно оцінювати складну ситуацію, ухвалювати потрібне рішення,
проводити заходи безпеки під час подорожі, відчуття відповідальності
не тільки за свої дії, а й за дії і вчинки учасників групи. Фахівцю
туристичного супроводу треба бути зібраним, принциповим,
врівноваженим, чесним і доброзичливим. Він повинен мати відчуття
власної гідності, власну думку, на своєму прикладі виховувати у
туристів високу свідомість, відповідальність і вимогливість до себе і
своїх товаришів. Зобов’язаний враховувати думку кожного учасника.
Проте, ухвалюючи колективне рішення, екскурсовод повинен пам’ятати,
що відповідальність за всі неправильні дії і, передусім, за безпеку
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туристів повністю лежить на ньому. Треба зважати на думку окремих 110
лідерів і перш ніж ухвалити остаточне рішення, переконатися в його
правильності.
Важливо пам’ятати, що будь-яка ініціатива гіда повинна враховувати
кінцевий результат. А кінцевий результат – це правильно організована,
безпроблемно і цікаво проведена екскурсія.
Можливі помилки екскурсовода на маршруті:
•

розділення групи;

•
зміна (скорочення) маршруту за рахунок проходження окремих
складних ділянок (автомобільних доріг у місцях, де немає пішохідних
переходів, через будівельні майданчики або поблизу об’єктів, які
перебувають в стані реконструкції тощо);
•
відсутність чіткого керівництва діями туристів і вимогливості під
час екскурсії;
•

неправильний розрахунок сил та часу проведення екскурсії;

•

відсутність дисципліни в групі, конфлікт із групою;

•
недоліки в керівництві, пов’язані з грубістю, несправедливістю,
неумілістю і нечесністю.
Туристичний маршрут – поняття дуже громіздке. В нього входить
географічна характеристика району і, насамперед, оцінка його
орогідрографії по перетину рельєфу, схилах, наявності боліт, пісків,
скель, льоду тощо. Кожен із цих природних елементів становить для
людини небезпеку.
Маршрут передбачає оцінку погодно-кліматичних умов. На одній і тій же
ділянці в різний час може бути спекотно або холодно, сухо або волого,
ясно або темно.
Отже, при роботі на маршруті можуть виникнути аварійні ситуації, і
маршрут може стати причиною нещасного випадку, незалежно від
району подорожі, сезону, дня тижня, часу доби, погоди, виду
пересування, форми організації подорожі і наявності небезпечних
ділянок.
Організація піших туристичних подорожей
Комплектування групи. Зазвичай, комплектуванням туристичної групи
займаються туристичні компанії (туроператори, безпосередньо або
через турагентів). Однак трапляються випадки, коли туристи
(індивідуали) звертаються до фахівця туристичного супроводу, як до
суб’єкта підприємницької діяльності, з проханням провести екскурсію за
вже сталим і широко розрекламованим у ЗМІ туристичним маршрутом.
Важливо заздалегідь встановити оптимальний склад учасників
пішохідної екскурсії. Найкраще, коли чисельність групи становить 10-15
осіб. Це забезпечує маневреність, дотримання графіка руху та береже
голос екскурсовода.
Під час екскурсій, особливо пішохідних, доволі часто передбачено
відвідування музеїв, галерей та інших об’єктів, вхід у які є платним. Для
оптимізації часу проведення екскурсій необхідно від самого початку
обумовити відвідування таких об’єктів, зазначаючи їх назву та вартість
вхідного квитка, та доручити керівнику групи, або одному з екскурсантів,
якщо немає керівника, зібрати кошти на оплату вхідних квитків до таких
об’єктів. Це збереже час для проведення екскурсії та позбавить
незручностей біля каси.

Планування маршруту. Важливе місце в забезпеченні успіху екскурсії
займає ретельне планування маршруту. Розпланувати маршрут –
означає вивчити район подорожі, визначити екскурсійні об’єкти,
намітити шлях руху туристичної групи, скласти його план-графік,
розробити кошторис фінансового забезпечення подорожі, іншими
словами – скласти туристичну програму.
У видатковій частині туристичної подорожі має бути передбачено:
–

вартість проїзду від початку подорожі до місць екскурсії та назад;

–
внутрішні транспортні витрати (проїзд у міському транспорті,
автобусні переїзди на маршруті тощо);
–

витрати на харчування;

–
витрати на проживання (якщо туристичний маршрут триває
більше одного дня);
–
витрати на оплату вхідних квитків у музеї, галереї, та на
відвідування туристичних атракцій (наприклад, таких, як «Карпатський
трамвай» або крісельна дорога на гору);
–
витрати на оплату праці місцевих екскурсоводів або музейних
працівників (якщо такі є);
–

оплата праці туристичного супроводу групи по маршруту;

–
також до цього переліку може бути додано вартість страхових
полісів, віз і ін.
Перед проведенням екскурсії слід перевірити готовність групи, адже у
програмі могли відбутися зміни щодо чисельності групи, тривалості
екскурсії чи кількості об’єктів до огляду. Фахівець туристичного
супроводу повинен заздалегідь продумати всі, пов’язані з цим дрібниці
та знайти оптимальні рішення: найбільш цікавий, з найменшою
кількістю ризикованих переходів та пересадок маршрут переїзду до
вихідного пункту екскурсії; найбільш сприятливий час початку – раніше
або пізніше пікових годин для транспорту та на вулицях міста.
2.1.3.1. Т УРИЗМ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛ ІДНІСТЮ
У нашій уяві активний туризм асоціюється, зазвичай, зі здоровими
людьми, а не з прикутими до інвалідного візка (крісла колісного). Але
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часи змінюються і люди з особливими потребами починають вимагати
від суспільства відкритості, вільного доступу до всіх загальних ресурсів:
відпочинкових зон, туристичних маршрутів, цікавих об’єктів природи,
парків, пляжів тощо. Вони дедалі частіше самі організовують
пізнавальні поїздки, екскурсії, табори, змагання.
На жаль, виявляється, що Україна зовсім не готова до експансії людей з
особливими потребами тому, що наші рекреаційні зони не пристосовані
до їхніх побажань і вимог, бракує фахівців, методик, досвіду. Отож
конституційне право певної частини суспільства на повноцінне гідне
життя та відпочинок порушено.
Історія активного відпочинку і туризму, як масового явища для осіб з
інвалідністю осіб, розпочинається з 60-х років, коли прийшло загальне
усвідомлення прав людини. Відтоді до інвалідів почали ставитися, як до
повноправних членів суспільства. Розпочався рух із залучення осіб з
інвалідністю у всі галузі суспільного життя, в тому числі і до відпочинку
та туризму.
Процес трансформації йшов двома паралельними шляхами: зміна
людської свідомості призвела до розвитку сфери супроводу і опіки над
особами з інвалідністю., адаптування навколишнього середовища до
їхніх потреб спричинило розвиток інфраструктури та технічних засобів,
які б допомагали особі з інвалідністю максимально обслуговувати себе
без сторонньої допомоги. Розроблено стандарти до будівель
загального
користування,
доріг,
паркувальних
майданчиків,
національних парків, зон відпочинку.
Сьогодні ми можемо спостерігати розвиток цих двох моделей у
Німеччині та Швеції.
Німеччина пішла шляхом пристосування до потреб осіб з інвалідністю
усіх об’єктів загального користування. Це доволі дорогий спосіб, і не
кожна країна може собі це дозволити. Швеція має дуже добре
розвинуту систему соціальної опіки, де кожна потребуюча особа може
взяти собі на допомогу до двох осіб, які повинні забезпечити їй
комфортне перебування будь-де, в тому числі і на відпочинку.
Нині у Швеції кожна особа з інвалідністю раз на рік може звернутися до
відділу соціального захисту з проханням дофінансувати її відпочинок та
оплатити перебування однієї-двох осіб, які б її супроводжували.

Причому місце відпочинку вибирає сам особа з інвалідністю, і це може
бути не тільки на території Швеції! Проте тільки на території Швеції
держава гарантує дотримання всіх вимог, пов’язаних із комфортом та
безпекою перебування.
До цього часу було розроблено стандарти доступу до будівель
загального
користування,
доріг,
паркувальних
майданчиків,
національних парків, зон відпочинку. Всі новобудови повинні
відповідати стандартам доступності, прийнятим у кожній країні. Шлях до
досягнення подібного рівня доступу осіб з інвалідністю до відпочинку
тривав у розвинутих країнах 30–40 років. Досягти їхнього рівня протягом
кількох років неможливо. Але розпочинати цей рух потрібно вже. Щоб
не відчувати себе на узбіччі цивілізації ми можемо констатувати, що в
більшості країн, які нас оточують, забезпечення якісним відпочинком
осіб з інвалідністю перебуває на початковому етапі. А такий вид
відпочинку, як сільський туризм, навіть у розвинутій Європі людям на
візках практично недоступний.
З огляду на це, Україна може стати піонером у розвитку цієї галузі.
Напрацювавши певні вимоги та стандарти, розробивши курси для 114
114
підготовки власників агроосель до прийому осіб з інвалідністю, ми
маємо шанс зробити свій внесок до покращення якості життя осіб з
інвалідністю осіб.
За загальною світовою статистикою, в кожному суспільстві є 8–12
відсотків осіб з інвалідністю осіб. Можемо констатувати, що в Україні
налічують приблизно 5 мільйонів осіб з інвалідністю.
Сьогодні ці люди ще деякою мірою залучені до всіх видів суспіль- ного
життя, відпочинку. Але наші прагнення до цивілізованого
громадянського суспільства зобов’язують нас інтегрувати цю верству
населення у загальну громаду. В зв’язку з цим, на ринку відпочинкових
послуг з’явиться багатомільйонна армія споживачів, які шукатимуть
можливості для задоволення своїх потреб. Саме тому підготовка
технічної інфраструктури та працівників туристичних фірм, готелів,
ресторанів, турбаз та відпочинково-рекреаційних зон до прийому нової
категорії споживачів є актуальною та терміновою.

Фахівці туристичного супроводу, як люди, які професійно зобов’язані до
спілкування з різними категоріями осіб, повинні бути готові також до
обслуговування
осіб з інвалідністю осіб. Тому подамо декілька
корисних порад, які допоможуть, як вам у роботі з особами з
інвалідністю, так і їм для повноцінного відпочинку.
Звертайте увагу на можливості. Треба виявити можливості кожного
індивіда і зважати саме на них.
Не недооцінюйте можливостей та інтересів людини. Часто особи з
інвалідністю не відкрили свого потенціалу власне через брак сподівань.
Звичайно, треба уважно слідкувати за сприйнят- тям інформації, яку ви
подаєте під час екскурсії або походу.
Зберігайте повагу. Спілкуйтесь з учасниками, як з рівними собі,
незважаючи на їхні вади, з гідністю та повагою, не розмовляйте з
людьми зверхньо. Особи з інвалідністю дуже тонко відчувають
особливе ставлення до себе і сприймають його за жалість, що для них є
дуже болісним.
Пропонуйте допомогу обережно. Якщо ви вважаєте, що людині потрібна
допомога, запропонуйте її, але зачекайте, доки вашу пропозицію
приймуть. Можливо, людина хоче виконати завдання самостійно. Тоді
вашу допомогу буде сприйнято, як підкреслення інвалідності учасника.
Не робіть передчасних висновків, що людина в інвалідному візку завжди
потребує, щоб її штовхали. У випадку коли їй справді потрібна ваша
підтримка – забезпечте її.
Виявляйте терпіння. Не намагайтеся опікуватися занадто. Деякі люди
можуть рухатись надто повільно в порівнянні з вами, але хочуть
самостійно виконати справу. Інші можуть мати про- блеми з мовою, тоді
треба перепитати, щоб звикнути до манери висловлювання.
Поважайте особливості людини. Милиці, протези, інвалідні візки є
необхідним пристосуванням для таких людей, а подекуди особи з
інвалідністю
сприймають такі пристосування, як частинку себе,
продовження свого тіла. Втрата цих речей робить людину беззахисною,
тому не забирайте їх, доки людина сама не попросить.

Зменьшіть вплив бар’єрів. Мінімізуйте природні перешкоди, які можуть
обмежити рух: тверда поверхня є кращою для маневрування візком, ніж
трава чи пісок. Продумайте наперед план прогулянки, враховуючи тип
поверхні.
Похваліть. Позитивно відгукніться про успішне досягнення, намагайтесь
підтримувати і підбадьорювати в складних ситуаціях. Не хваліть дарма і
не намагайтеся підкупити осіб з інвалідністю за їхню увагу і участь.
Співпрацюйте з експертами. Батьки, опікуни, учителі і друзі осіб з
інвалідністю можуть бути чудовим джерелом інформації про стан
людини з особливими потребами та її можливості.
Встановіть чіткі норми поведінки. Будьте виваженими і стійкими, якщо
потрібна дисципліна. Ставтеся однаково до всіх учасників групи.
Подбайте про безпеку. Розпитайте заздалегідь батьків, опікунів,
учителів або друзів осіб з інвалідністю про специфічні правила безпеки
при роботі з ними. Наприклад, людина з розумовою відсталістю може
не усвідомлювати, які ситуації для неї є небезпечними, а люди з
синдромом Дауна можуть легко ушкодити спинний мозок.

Супровід туристів на
Проведення екскурсії в Супровід туристичної
візках під час сплаву
музеї
для
групи групи на візках по
по річці Дністер
туристів на візках
маршруту

Супровід двох туристів
з вадами зору
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Допомога
під
час
посадки в автобус

Допомога
при
подоланні бар’єрів

Очі не бачать, але
руки читають історію

Вимоги до екскурсоводів, які здійснюють туристичний супровід
незрячих
Основна вимога – дотримання безпеки свого підопічного протягом
усього маршруту.
Відрекомендуйтесь. Повідомте незрячого про свою присутність і відхід.
Не намагайтеся вести за руку. У разі потреби, особа з інвалідністю по
зору візьме вас під лікоть. Для цього ви повинні запитати: ―Чи не
бажаєте взяти мене під руку?‖.
Під час супроводу треба чітко і зрозуміло подавати інформацію. Не
можна показувати напрям рукою, а тільки словесно, оперуючи
термінами: ―ліворуч‖, ―праворуч‖, ―вперед‖, ―назад‖ тощо. Причому не
можна забувати, що ці вказівки треба давати стосовно положення
людини. Описуючи об’єкт або те, що відбувається навколо, вживайте
різнобарвну, описову мову, щоб зробити опис для незрячого якомога

яскравішим. Мінімізуйте сторонній шум, тому що він надзвичайно
перешкоджає людям, які покладаються на слухове сприйняття довкілля.

Як спілкуватися з людиною з порушеннями зору
1. Не соромтеся пропонувати допомогу. Доторкніться до руки
незрячого та запитайте: «Вам допомогти?». Якщо вашу допомогу
прийняли, попросіть людину взяти вас під руку і йдіть на пів кроку
попереду. Попереджайте людину про перешкоди: сходи, калюжі
або ями.
2. Завжди звертайтеся до людини на ім’я. Якщо під час розмови ви
відходите, попередьте людину про це. Цілком нормально вживати
слово «дивитися». Для незрячої людини це означає «дивитися
руками», тобто відчувати.
3. За столом запропонуйте безпечне місце, щоб незряча людина не
перекинула чайник з окропом, посуд або вазу з квітами. Якщо ви
обідаєте разом, розповідайте про те, яку приносять їжу, де її
поставили і що є в тарілці. Це допоможе людині самій знайти
потрібну страву.
4. Якщо ви працюєте з незрячою людиною і маєте передати їй
інформацію, з’ясуйте, в якій формі людина хоче її отримати:
шрифт Брайля, великий шрифт, аудіо.
5. Спілкуйтеся з людиною, яка має порушення зору так, як ви
спілкуєтесь з іншими знайомими. Якщо ви зустрінете на своєму
шляху людину з порушеннями зору, пам’ятайте, що це така сама
людина, як і ви, з тими ж почуттями, думками, турботами.
6. Людині з порушенням зору важко самостійно пересуватися у
сильний вітер, дощову погоду, по території, що вкрита снігом; в
умовах великого шуму (якщо голосно на підприємстві працюють
двигуни або на майданчику поряд голосно грають діти тощо).
Тому, якщо ви бачите людину, яка за цих умов рухається у
вашому напрямку — запропонуйте їй допомогу.
7. Не використовуйте слово «сліпий», коректніше буде сказати
«незрячий».
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Загальні рекомендації
Тримайте руку зігнутою в лікті. особа з інвалідністю по зору іде за вами,
відстаючи на півкроку, тримаючись за руку трішки вище ліктя. Ведіть
підопічного найбезпечнішою ділянкою маршруту. Наприклад, якщо
проїжджа частина ліворуч, то особа з інвалідністю по зору повинен іти
праворуч від вас. Дотримуйтесь найзручнішої для підопічного
швидкості. Попереджайте туриста про всі перешкоди, що виникають на
шляху. Найкраще це робити за допо- могою сигналів. Наприклад, якщо
на шляху бордюр або сходи, досить зробити будь-який рух ліктем, за
який тримається супроводжуваний (рух назад, вгору або в сторону).
Якщо ви супроводжуєте людину вперше, або між вами ще не
встановлені довірливі взаємини, треба пояснювати характер
перешкоди: поріг, сходи нагору. У такому разі перед перешкодою краще
на секунду зупинитися. В жодному разі не допускайте, щоб підопічний
ішов по калюжах, ямах, люках тощо. Якщо ж маршрут такий, що цього
не уникнути, то вам треба попередити про це незрячого.
Те саме стосується перешкод зверху (гілки дерев, дахові накриття
торгових лотків, дорожні знаки тощо). У разі потреби підстраховуйте
свого підопічного: вільною рукою скеровуйте у потрібний кут нахилу.
При цьому не нахиляйте голову підопічного, а зовнішнім боком долоні
блокуйте можливу ділянку від травми. При тому тильний бік долоні
слугує орієнтиром. Якщо турист бажає контролювати маршрут,
коментуйте рух. Якщо пройти удвох у стандартному положенні
неможливо, наприклад, коли вузький прохід чи тротуар, щільний потік
людей, у двері міського транспорту, то гід повинен випрямити руку. Це є
сигналом того, що супроводжений має зайти за спину ведучого й у
такий спосіб іти далі, поки перешкоди не закінчаться. Якщо під час руху
треба, щоб супроводжений перейшов з одного боку на інший, випряміть
провідну руку, заведіть її за свою спину й візьміться пальцями цієї руки
за лікоть іншої (вільної) руки. Супроводжений, орієнтуючись по зігнутій
руці, перейде на інший бік, не зупиняючись. Похід триватиме, як і
раніше.
Супровід у міському транспорті
Сідаючи в міський транспорт, заходьте першим, даючи сигнали про
сходи. Якщо супроводженому треба триматися за поручень, то
покладіть свою руку на поручень. Супроводжений ковзне своєю рукою

по вашій і в такий спосіб визначить, де поручень. Другою рукою
супроводжений торкнеться вашої спини. У такий самий спосіб
відбувається посадка в поїзди й літаки. Гід не заходить першим у
транспорт, якщо дверний проріз не дає змоги підопічному пройти у
повний зріст (мікроавтобуси, автомобілі). У такому разі вкажіть
потрібний напрям руху, водночас блокуючи перешкоди так, як при
перешкодах зверху (описано вище).
Екскурсовод не заходить першим у транспорт й у разі, якщо
супроводжує більше однієї людини. Увійшовши у транспортний засіб,
забезпечте якомога комфортніше положення підопічного. Оптимальний
варіант – посадити туриста. Робити це треба в такий спосіб: вільною
рукою візьміться за поручень сидіння, інформуючи при тому підопічного
про його розміщення. особа з інвалідністю по зору по руці ведучого
знайде поручень і сяде. Не можна садити людину, яку супроводите,
беручи її за плечі. Якщо вільних сидінь нема, виберіть оптимальне й
найбезпечніше положення для підопічного, контролюйте, щоб той
тримався за поручень і прикривайте його собою від людського потоку.
Особа з інвалідністю по зору повинен перебувати в такому місці й 120
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положенні, щоб у разі позаштатної або аварійної ситуації ризик травми
був знижений до мінімуму. Бажано, щоб особа з вадами зору перебувала обличчям у напрямку руху транспорту. З транспортного засобу
завжди виходьте першим. Супровід такий самий, що й під час посадки,
але при виході незрячому треба подати руку, особливо, якщо
транспортний засіб зупинився на деякій відстані від тротуару. Річ у
тому, що в деяких трамваях, тролейбусах, автобусах іноді буває дуже
висока нижня сходинка. Також попереджайте незрячого про те, скільки
сходинок у транспортному засобі.
Велике значення для незрячого має ширина дверей, про це також треба
інформувати. На ескалаторі (в метрополітені чи супермаркеті) завжди
ставайте на одну сходинку попереду. Заходячи на ескалатор, покладіть
на нерухомий поручень праву руку, по якій підопічний визначить
рухомий поручень. На ескалатор гід має ступати першим.
Супровід у приміщеннях
Проходячи у двері, намагайтесь бути завжди з боку дверних петель.
Відчиняйте двері супровідною рукою. Ступайте крок, вказуючи

положенням тіла напрям руху.
Особа з інвалідністю по зору,
орієнтуючись по вашій руці, зачинить двері сам. Заходячи на станцію
метро, вибирайте крайні двері ліворуч або праворуч. Заходячи в ліфт,
завжди йдіть першим. Виходячи з ліфта – навпаки, першим виходить
особа з інвалідністю по зору, а гід коментує безпечний напрям руху.
Зайшовши в незнайоме приміщення, в якому перебуватимете протягом
певного часу, докладно опишіть розташування меблів і будову самого
приміщення. Потім запропонуйте обійти приміщення по периметру,
орієнтуючись зовнішньою стороною пальців руки по стіні й меблях. При
цьому контролюйте безпеку пересування, блокуючи небезпечні ділянки,
як було зазначено вище, і водночас пояснюючи характер перешкод.
Після того проведіть підопічного по діагоналі приміщення, уздовж і
впоперек. Для того, щоб посадити підопічного, покладіть руку на спинку
стільця або крісла, перебуваючи при тому з боку спинки. Якщо стілець
треба відсунути, поінформуйте про це туриста. Під час їди, за бажанням
підопічного, або розкажіть про розміщення приборів та страв на столі,
або самі наповніть його тарілку. Перебуваючи у приміщенні, інформуйте
незрячого про будь-які зміни в обстановці, якщо вони відбуваються.
Супровід під час отримання послуг
Під час отримання послуг або купівлі певних речей вам треба докладно
поінформувати незрячого про характер, ціну й особливості послуг або
товару, даючи йому змогу самостійно робити покупки або користуватися
послугами, контролюючи при цьому безпеку та якість, або самі робіть
всі потрібні дії. Але в кожному разі туристові треба повідомляти про все,
що відбувається.
Супровід кількох осіб
Гідові небажано супроводжувати більше однієї незрячої особи. В такому
разі
складніше
контролювати
безпеку
туристів,
знижується
маневреність. Та якщо немає іншого виходу, треба виконувати певні
застережні дії. Якщо доводиться супроводжувати двох людей, то вони
повинні йти з обох боків, тримаючись за провідника. Якщо доводиться
супроводжувати від двох до чотирьох осіб, то третій і четвертий
тримаються за руки першого й другого так, як перший і другий за вас.
Тоді перший і другий подають ваші сигнали в такий самий спосіб, як і
ви. Якщо доводиться супроводжувати більше чотирьох людей, тоді
перший тримається за гіда, згідно зі стандартом. Усі інші тримають один

одного за плече з того боку й тією рукою, якою ведете ви. У такому разі
сигналізувати всім набагато складніше й швидкість руху, відповідно,
дуже низька.

Супровід людей із множинними вадами
Супроводжуючи людей із множинними вадами, треба враховувати
кожну з них. Швидкість руху неодмінно має бути гранично зручна для
туриста. І, звичайно, треба враховувати різке зниження маневреності.
За відсутності однієї верхньої кінцівки, певна річ, особа з інвалідністю
по зору тримається за гіда здоровою рукою. За відсутності двох кінцівок,
але можливості контакту, турист також повинен мати контакт із вашою
рукою. Якщо турист не може контактувати з вами, тоді тримайте
підопічного за плече, скеровуючи у потрібному напрямку. Ще раз
зазначимо, що головне завдання фахівця туристичного супроводу –
безпека й успішний маршрут незрячої людини, до того ж, незрячому
треба надати якнайбільше інформації, забезпечуючи цим його
урівноважений стан і комфорт.
Допомога під час отримання інформації
Завжди з’ясовуйте, у якій формі людина хоче одержати інформацію:
надруковану „Брайлем―, великим шрифтом, а може – на
диску
чи
аудіокасеті... Якщо не маєте можливості перевести інформацію у
потрібний формат, віддайте її у тому вигляді, у якому вона є – це краще,
ніж нічого.
Перед тим, як незрячій людині щось читати, спочатку попередьте її про
це.
Говоріть нормальним голосом. Не пропускайте інформацію, якщо вас
про це не попросять. Якщо це важливий лист або документ, не треба
для переконливості давати його потримати. Не замінюйте читання
переказом. Коли особа з інвалідністю по зору має підписати документ –
неодмінно прочитайте його. Інвалідність не звільняє сліпу людину від
відповідальності, обумовленої у документі.
Істина, що, напевно, здасться зрозумілою у будь-якій іншій країні: якщо
ви бачите інваліда на вулиці – це зовсім не означає, що він вийшов
просити милостиню. Не треба проявляти зайву жалісливість і
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нав’язливе співчуття, адже те, що ви не бачите в ньому рівного собі –
образливо для цієї людини.
Ось витяги з 10 загальних правил етикету, які стосуються
спілкування з незрячими. Ці правила використовують працівники
соціальних служб США.
–
Коли ви розмовляєте з інвалідом зору, звертайтеся
безпосередньо до нього, а не до супровідника, котрий присутній при
розмові.
–
Коли вас знайомлять з інвалідом, цілком природно потиснути йому
руку. Якщо ви хочете так зробити, скажіть йому про це.
–
Коли ви зустрічаєтеся з людиною, яка погано або зовсім не
бачить, то неодмінно називайте себе й тих людей, які прийшли з вами.
–
Якщо у вас загальна бесіда у групі, не забувайте пояснити, до кого
в цей момент ви звертаєтеся, а також назвати себе.
–
Допомогу треба пропонувати, а не одразу вважати, що людина
потребує вашої допомоги.
–
Коли ви пропонуєте допомогу, чекайте, поки вашу пропозицію
приймуть, а потім запитайте, що і як робити.
–
Поводьтеся з малолітніми
особами з інвалідністю, як із
дорослими. Звертайтеся до них на ім’я й на „ти―, тільки якщо ви добре
знайомі.
–
Коли розмовляєте з людиною, яка має проблеми із спілкуванням,
слухайте її уважно. Будьте терплячі, чекайте, коли людина сама
завершить фразу. Не виправляйте та не доповнюйте за неї! Ніколи не
вдавайте, що ви розумієте, якщо насправді це не так. Повторіть, що ви
не зрозуміли, це допоможе людині відповісти вам, а вам – зрозуміти її.
–
Завжди особисто переконуйтеся в доступності місць, де
заплановані заходи. Заздалегідь поцікавтеся, які можуть виникнути
проблеми або бар’єри і як їх можна усунути.
–
Не змушуйте співрозмовника говорити в порожнечу: якщо ви
переміщаєтеся, попередьте його.
–

Намагайтеся передати словами міміку й жести.

Часто, не знаючи, як звернутися до сліпого, сторонні люди звертаються
до його супровідника зі словами: ―чи не хоче пан сісти?‖ або ―чи може
пан поставити свій підпис?‖. Це викликано тим, що більшість людей
непоінформована про можливості
осіб з інвалідністю по зору,
вважаючи їх абсолютно безпомічними, такими, що не здатні ні
обслужити себе чи виконати найпростішу роботу, не кажучи вже про
ведення домашнього господарства. Таке ставлення з боку деяких
зрячих дуже кривдить інвалідів зору. Виникає незручна ситуація, коли у
присутності сліпого розмова про нього триває так, начебто його немає
поруч або він глухий. Іноді ці ж люди, розмовляючи зі сліпим,
намагаються якомога голосніше кричати. Це можна пояснити тим, що у
осіб з інвалідністю по зору відсутні невербальні засоби зв’язку (зорові
контакти), тому зрячі не знають, як встановити зв’язок такою людиною.
А встановити такий зв’язок можливо, звернувшись до
особи з
інвалідністю по зору. При цьому треба взяти незрячого за руку, за плече
або хоча б підійти до нього ближче. Багато з людей у розмові із незрячими не зважується вживати слова: ―бачити‖, ―дивитися‖, ―сліпий‖, 124
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―сліпота‖. Треба знати, що більшість осіб з інвалідністю по зору із
гумором говорить про свою проблему або про пригоди, пов’язані з нею,
а дієслово ―бачити‖ використовують, щоб висловити свій особливий
спосіб сприйняття: ―бачив товариша‖, ―дивився п’єсу‖ тощо. Отже,
запитайте сліпого, наприклад: ―Хочете подивитися цю річ?‖ і дайте йому
в руки предмет, що його цікавить.
Вільно використовуйте слова ―особа з інвалідністю по зору‖ та ―сліпота‖,
коли це потрібно в розмові. Але врахуйте, що дуже негарно і нетактовно
говорити: ―Ви сліпий? Зовсім? Тобто нічого не бачите? Який жах! Не
бачите від народження? Тоді, виходить, від травми?‖ Не забувайте, що
сліпі не глухі, і не говоріть, навіть тихо, в їхній присутності таких фраз:
―Немає більшого горя, ніж сліпота! Я б краще погодився вмерти...‖ Сліпі
зовсім не так ставляться до сліпоти, їх ображають такі нетактовні
зауваження.
Навпаки, сліпі прагнуть, щоб інші люди не помічали їхнього фізичного
недоліку, не акцентували на ньому увагу. Особливо у дружньому колі чи
у транспорті. Сліпі хочуть, щоб до них ставилися так, як до здорових
людей. Тому й слово ―бачити‖ вони вживають у загальноприйнятому

значенні, а слово: ―мацати‖ часто навіть може образити їх. Такі вислови
багатьом незрячим здаються вульгарними.
У присутності інвалідів зору уникайте переговорів жестами чи обмінів
поглядами з іншими людьми. Незрячі часто помічають це, така
поведінка також може їх образити. Ніколи не вітайтеся з незрячим
кивком голови чи помахом руки. Вітатися з ним треба тільки словами,
називаючи особу. Якщо ви заходите у приміщення, де є незрячі,
неодмінно поінформуйте про свою появу тих, хто там присутній.
Коли особа з інвалідністю по зору проходить повз вас, попереджайте
його про свою присутність. Якщо ви з кимсь розмовляли, то при
наближенні незрячого не замовкайте, тому що коли ви стоятимете
мовчки, сліпий може зіткнутися з вами або подумати, що в розмові
йшлося про нього. Не треба уважно дивитися на незрячого (йдеться про
людину із залишковим зором), адже під поглядом деякі з них ніяковіють,
що на них звертають увагу як на сліпого. Якщо ви стоїте перед
незрячим, і він може з вами зіткнутися, то краще дайте йому дорогу,
якщо це можливо, а не намагайтеся допомогти оминути вас. Так буде
набагато краще.

Допомога незрячому в ресторані, піцерії, кафе
Допоможіть незрячому пройти в гардероб, вчасно попереджаючи про
всі перешкоди на його шляху (стійка для телефону, що виступає,
скульптура, сходи тощо).
У гардеробі допоможіть незрячому роздягнутися і, якщо не видають
номерки, чітко поясніть й покажіть, де ви залишаєте його одяг.
У разі потреби проведіть незрячого до санвузла й детально опишіть
його.
Запропонуйте незрячому столик і проведіть його туди. Саджаючи
людину, покладіть її руку на спинку стільця. Здебільшого люди з вадами
зору сідають самі. Перш ніж запропонувати незрячому сісти, перевірте
місце: воно може бути брудним. Повідомте незрячого про те, що є на
столі – серветки, фрукти, сільнички, столові прибори, і де саме вони
розташовані.

Прочитайте незрячому меню й не забудьте вказати ціни.
Коли принесуть замовлення, неодмінно попередьте про це незрячого й
повідомте, з якого боку подаватимуть їжу.
Розповідайте незрячому про те, як лежить їжа на його тарілці. Для того
можна запропонувати незрячому уявити його тарілку у вигляді
циферблата. Називайте страви на тарілці за напрямком годинникової
стрілки (12-картопля, 3-котлета й так далі). Уникайте нечітких визначень
та інструкцій, які, зазвичай, супроводжуються жестами, а також виразів
типу „сільничка десь там на столі―, „це поблизу вас―. Намагайтеся бути
точним: „склянка в центрі столу―, „стілець праворуч від вас―.
Якщо ви бачите, що особа з інвалідністю по зору забруднив одяг під
час їжі, тактовно скажіть йому про це й допоможіть видалити
забруднення. Для першого відвідування постарайтеся вибрати такий
час, коли людей у кафе, ресторані, їдальні чи піцерії буде небагато,
щоб можна було спокійно показати незрячому внутрішнє розміщення
і дати можливість самому доторкнутися й з усім ознайомитися.
Розповідайте незрячому про меню, поясніть, де брати страви, або як їх
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замовляти. Тобто покажіть незрячому весь порядок дій поведінки від
моменту входу й до закінчення їди.
У їдальні сліпому, як ніде, може знадобитися допомога інших людей,
тому, що навряд чи незряча людина захоче й зможе самостійно
принести собі тацю, заставлену тарілками.
Допомога незрячій людині у крамниці самообслуговування
Незрячому набагато складніше орієнтуватися у крамниці такого типу,
ніж у крамниці, де є продавець. Тому допомога зрячого йому вкрай
необхідна. Запропонуйте свою допомогу. Під час ходи не треба
розпитувати особи з інвалідністю по зору про його життя й проблеми,
адже у вас інша мета. Але якщо турист сам відкритий до спілкування –
говоріть з ним.
Запитайте незрячого, які продукти (товари) він хотів би придбати.
Розкажіть де ви зараз і що навколо вас. Розповідайте про планування
крамниці й розташування у ній торгових відділів. Це може допомогти
йому наступного разу. Після того як ви подали інформацію про
необхідні товари, повідомте про напрям, у якому ви будете йти. особа з

інвалідністю по зору повинен перебувати з протилежного боку від
прилавків, щоб під час ходу він ненавмисне не зачепив і не скинув з них
якісь речі. Будьте тактовними й не створюйте людині зайвого приводу
для ніяковіння.
Вчасно попереджайте незрячого про всі перешкоди на дорозі!
Вибирайте проходи, де ви можете вільно пройти вдвох.
Ідіть середнім темпом. Не тягніть незрячого за собою, але й не йдіть за
ним. Ні в якому разі не покидайте незрячого, тим паче без
попередження. Коментуйте словами кожну свою дію. Нічого не робіть
без попередження.
Коли йдете уздовж прилавків, розповідайте незрячому про товари, які
ви бачите, та про їхню ціну. Якщо незрячого зацікавив якийсь товар,
зупиніться й опишіть його детальніше (ціна, вага, склад, виробник). У
разі потреби дайте товар сліпому в руки, щоб він міг його обстежити.
Опишіть незрячому місце (прилавок), з якого ви взяли цей товар і
назвіть орієнтири, за якими він зможе знайти його наступного разу.
Після того, як ви знайшли все потрібне, допоможіть незрячому
заплатити, називаючи купюри, які він дістає. Складіть усі придбані
товари в пакет і вкладіть його в руку незрячого туриста.
Допомога у крамниці незрячому із собакою-поводирем
Не забувайте: собаки-поводирі за законом мають право доступу у
крамниці, аптеки й громадський транспорт. Не пропонуйте їжу собаціповодиреві!
Законом заборонено не впускати собак-поводирів у крамниці,
універмаги, автобуси або інші види громадського транспорту, а також
пасажирські салони літаків, у поїзди, теплоходи, міжміські автобуси.
Собаки-поводирі – це тварини, які працюють. Вони навчені
дотримуватися тиші й чистоти. Власник отримав усі потрібні інструкції
про те, як дбати про собаку й виводитиме її регулярно на вулицю.
Розмовляйте із власником собаки, а не із собакою. Це може звучати
грубо, але незряча людина покладається на свого собаку, як на
поводиря. Концентрація уваги собаки знижується, якщо ви з нею
говорите. Не відволікайте собаку, пропонуючи їй іграшку, гладячи або

посвистуючи. Будь ласка, не хапайте людину або повід її собаки.
Спочатку запитайте, чи потрібна їм ваша допомога і яка саме.
Пещення собак-поводирів
Коли собака-поводир закінчує роботу, повід знімають, й вона знову стає
свійською твариною, яка любить повалятися на спині, хоче, щоб її
попестили, як і будь-який інший пес. Та тільки не тоді, коли на ній повід.
Коли собака і її господар чекають обіч дороги, щоб її перейти, ваше
щире прогладжування собаки може зіпсувати два роки тренувань.
Не свистіть, коли собаки працюють! Коли хто-небудь кличе нас на ім’я,
ми інстинктивно повертаємо голову. Собаки роблять те саме, коли
чують свист. Якщо собака-поводир ―відволікається‖, нещасний випадок
стає більш ймовірним. Власники собак-поводирів постійно ―читають‖
сигнали від їхніх партнерів за допомогою твердої дуги-шлейки.
Несподіваний поворот голови собаки може дати хибний сигнал
власникові, що вони от-от повернуть.
Лабрадори – чудові собаки-поводирі. Вони розумні, відповідальні й
дуже люблять людей. Вони також обожнюють їжу і їдять фактично все,
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що їм пропонують. Тому не пропонуйте їжу собаці-поводиреві. Інші
собаки також відвертають увагу собак-поводирів. Пам’ятайте, що
собаки-поводирі, які працюють – це особливі собаки. Не тому, що вони
розумніші або важливіші, а тому, що в них є праця, яку вони повинні
виконувати, тоді, як більшість свійських тварин перебуває на постійних
тривалих канікулах.
У громадських місцях
Надання допомоги незрячим в аеропортах
В сучасних аеропортах установлені саморозсувні вхідні двері, які
реагують на наближення людини. Скажіть про це незрячому. Не
забувайте розповідати йому про те, що його оточує й коментувати всі
свої дії.
Супровід в аеропортах стандартний. Можливо, знадобиться ваша
допомога при проходженні пункту перевірки й реєстрації квитків. Будьте
готові надати її. Щоб дістатись до трапу літака, як правило, вам
необхідно скористатися спеціальним автобусом. Не забувайте при тому

основні правила допомоги незрячим у транспорті: допомога при
посадці, допомога при пошуку місця й при виході.
При підйомі по трапу можуть виникнути труднощі з пошуком першого
щабля. Також при вході в салон літака можуть виникнути труднощі,
пов’язані з тим, що кінець трапа може не відповідати краю дверного
прорізу (бути трохи нижче або вище). Тому будьте уважні й вчасно про
це попереджайте незрячого.
У салоні проведіть незрячого на його місце й повідомте про те, де його
речі.
У салоні літака
Коли стюард роздає прохолодні напої, попередьте сліпого про те, що
йому хочуть дати склянку й вкажіть, в яку саме руку її дають, або з якого
боку. Бажано давати склянку в руки. У разі аварійної ситуації вам
необхідно особисто видати незрячому рятувальний комплект, показати
та пояснити, як ним користуватися.
Надання допомоги незрячому в кінотеатрі
Бажано, щоб ви були знайомі зі змістом кінофільму, який будете
переглядати. У такому разі вам буде легше дати потрібний коментар.
Прийшовши в кінотеатр (бажано заздалегідь!), дайте незрячому
можливість ознайомитися із приміщенням. Покажіть йому касу,
допоможіть придбати квиток і проведіть у зал. Якщо буде можливість,
ознайомте незрячого із залою для глядачів: вкажіть, де екран, як стоять
крісла, укажіть його ряд і місце. Проведіть незрячого в інші допоміжні
приміщення (фойє, буфет, туалет, гардероб) і докладно їх опишіть.
Під час перегляду фільму незрячому потрібен ваш коментар того, що
відбувається на екрані. Розповідайте йому те, що він не бачить, і
насамперед тоді, коли не чути ніяких звуків або вони незрозумілі за
змістом, а дія у цей момент відбувається. Під час кінофільму коротко
опишіть героїв кінострічки (як виглядають, у що вдягнені), повідомляйте
незрячому тільки ту інформацію, яку він не може одержати з контексту
розмов (де відбувається дія, час, місце, пора року). Ваші коментарі
мають бути короткі, точні, без зайвої інформації. Намагайтеся говорити
так, щоб особа з інвалідністю по зору вас чув, але при тому не
заважайте йому стежити за тим, що відбувається, тобто намагайтеся

говорити під час пауз. Передавайте тільки сюжетну лінію, утримайтеся
від власного тлумачення того, що відбувається.
У театрі
Театральна дія більш ніж кіно досяжна сприйняттю сліпого.
Відвідування театру треба починати з розповіді про нього, про акторів,
саму виставу. Збираючись у театр, зверніть увагу незрячого на те, як
варто вдягатися. У самому театрі дайте можливість ознайомитися
незрячому з будівлею, підійдіть до сцени, зайдіть у ложу, на балкон.
Ознайомлюватися з приміщеннями театру найкраще до прибуття
основної маси глядачів. Як і під час перегляду кінофільму, особа з
інвалідністю по зору не може в певні моменти обійтися без коментарів.
Намагайтеся говорити тихо, щоб не заважати сусідам, і водночас так,
щоб особа з інвалідністю по зору вас чув. Якщо він щось хоче запитати,
нехай це скаже теж тихо.
У музеї
У музеях сліпим дозволено, під контролем доглядача, обережно
торкати експонати, які не знаходяться під склом. Деякі працівники
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музеїв не знають, що є спеціальна постанова, яка дозволяє це робити,
тому вам можуть зробити зауваження. У такому разі спокійно й тактовно
поясніть, що людина, яка прийшла з вами, не бачить, і що ви будете
дуже обережні й уважні при огляді. Як звичайно, музеї несхожі між
собою, тому знайомство з тим або іншим музеєм має починатися з
орієнтування у приміщеннях музею.
Вимоги до екскурсоводів, які здійснюють туристичний супровід
людей з вадами слуху
Звук є одним з регуляторів поведінки і діяльності людини. Регуляція
поведінки, пов’язана з орієнтуванням людини в просторі,
характеризується як виділенням зорово сприйнятих предметів, так і
локалізацією їх на основі просторового слуху.
Дійсність, що нас оточує, відображається завдяки звукам, які надходять
від неї, набагато повніше, ніж при сприйнятті за допомогою лише тільки
зору. Відсутність або зниження діяльності органів слуху, як результат
вродженої або набутої у ранньому дитинстві глухоти позбавляє людину

одного з найважливіших джерел
ПІЗНАВАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ!

інформації,

ВИДОЗМІНЮЄ

ЇЇ

В Україні людей з вадами слуху – понад два з половиною мільйони! За
даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, майже один відсоток
населення земної кулі повністю або значною мірою позбавлені слуху. А
це означає, що довколишній світ і все, що їх оточує, вони змушені
сприймати інакше, ніж більшість населення. Глухота позбавила цих
людей можливості нормально спілкуватися з іншими людьми, ділитися
переживаннями і радістю, просто обмінюватися думками.
Наші далекі предки появу на світ глухонімої дитини вважали
покаранням найвищих сил. Царський уряд Росії, а в її складі
перебувала й більша частина України, спеціальним законом ставив
глухонімих людей в один ряд з божевільними. Глухонімим навіть не
дозволяли бути свідками в суді. Повнолітніми їх визнавали не у 18
років, а набагато пізніше. Глухі люди були покинуті самі на себе, що,
безперечно, гальмувало їхнє світосприйняття. Тогочасне суспільство
відкидало їх, ставило в один статус з недієздатними та неповноцінними
особами. А серед людей, тих, що не чують, у всі часи було чимало
талановитих і здібних осіб, які прагнули реалізувати себе. Проте тільки
деяким з них вдавалося вирватися із замкнутого кола тиші і створити
свій світ, на який звертало увагу все людство. Художнику Гойї,
композиторові Бетховену, вченому Ціолковському вдалося навіть
здобути світове визнання.
Лише в ХІХ столітті для глухих з’явилося «світло в кінці тунелю» – було
створено абетку, завдяки якій за допомогою жестів удалося розширити
спілкування глухих людей. Такий винахід одразу дав змогу тим, що не
чують, встановлювати контакти з великим світом, тим світом, який
ніколи не потерпав від засилля тиші. Багато осіб з інвалідністю людей
засвоїло цю абетку, що допомогло глухим скоріше адаптуватися у
навколишніх умовах. У Європі та Америці людей з вадами слуху
перестали сприймати за окремий контингент, вони повноцінно
вливалися у суспільство і вносили свій посильний внесок у його
розвиток.
Надзвичайно потрібною роботою для пізнання глухими людьми
навколишнього світу є проведення екскурсій. Під час екскурсії активно

працює зоровий аналізатор, поповнюється запас слів, понять, фактів
тощо.
Екскурсоводи повинні знати, що глухі люди спілкуються між собою
мовою жестів, звертаючи увагу один на одного, на рухи рук і при цьому
можуть не помічати того, що діється довкола. Це дуже небезпечно під
час пересування по місту, переходу доріг, трамвайних колій. Отже,
напередодні кожної екскурсії обов’язковим є проведення інструктажу з
правил поведінки на вулицях під час пішохідних чи автобусних
екскурсій.

Група нечуючих людей під час екскурсії не повинна бути більшою як 1517 осіб. Якщо група більша, екскурсовод не має змоги донести матеріал
до слухачів.
Глухій людині дуже важко на протязі 2-3 годин сприймати серйозну
інформацію, пов’язану з історичними датами, подіями, спеціальними
термінами. Через 10-15 хвилин від початку екскурсії глухі починають
перепитувати один в одного те, що вони не зрозуміли, до них
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долучаються інші, і увагу втрачено, добре спланована розповідь
переривається. Тому розповідь екскурсовода повинна складатися з
коротких речень, в яких лаконічно і доступно висловлено зміст події,
історичний період, певні факти.
Готуючись до проведення екскурсії для глухих людей, треба виготовити
картки з цупкого паперу, на яких виписати ключові слова, історичні
назви,
прізвища
героїв
розповіді.
Завдяки
цьому
менше
розпорошуватиметься увага, візуально легше запам’ятати слово, дату.
Також дуже помічні ілюстрації, схеми, карти.
Велика кількість матеріалу дає негативний результат. Але, можливо, в
групі будуть декілька осіб, яким необхідно буде більш детально
розповісти про те, що їх зацікавило.
Ось перелік деяких опорних слів, які необхідно перед екскурсією
підготувати на картках: «Вежа», «Арсенал», «Ренесанс», «Готика»,
«Міфологія», «Каплиця», «Алегорія», «Архітектор», «Фасад», «Ліра»,
«Карниз», «Муза», «Вестибюль», «Портал», «Алегорія».

Робота з глухими людьми є складною. Потрібне досконале володіння
дактилем та українською мовою жестів. Екскурсовод, який не володіє
ними, повинен мати у супроводі групи сурдоперекладача. Якщо у групі
люди, які чують слабо, можна проводити екскурсію без
сурдоперекладача, але повільнішим темпом, підсилюючи гучність
голосу. Якщо для екскурсії не підготовлені картки з основними словами,
люди при повторенні незнайомих слів починають відволікатись,
губиться увага та інтерес до сприйняття інформації.

Найчастіше, єдине, що треба зробити – це переконатися, що на
туристичному маршруті передбачені необхідні візуальні позначення,
інструкції, які компенсували б необхідність усних повідомлень і
відповідей.
Якщо потрібен переклад, запитайте учасників, яку систему жестів чи
знаків вони використовують для спілкування. Перекладачі знають різні
методи спілкування і можуть допомогти вам визначити відповідний.
Людей з вадами слуху, коли вони говорять, іноді важко зрозуміти,
позаяк є помилки у вимові та незвична інтонація. Однак, з практикою,
слухач згодом все розуміє.
Екскурсовод повинен завжди бути поверненим до групи обличчям. Це
дає змогу читати по губах.

Додаткова корисна інформація
Хочете допомогти – спитайте згоди. Якщо вам здається, що особам з
вадами слуху потрібна допомога – запропонуйте свою поміч, але не
робіть того, доки не отримаєте згоди. Перед тим, як почати розмову з
особою, яка погано чує, переконайтеся, що вас слухають. Ви можете
привернути увагу дотиком до руки чи жестом.
Говоріть розбірливо та чітко, у нормальному темпі й тоні. Не підвищуйте
власний тон і темп мови, якщо вас не просили. Не посилюйте рух ваших
губ. Намагайтеся не їсти, не жувати і не курити під час розмови, це
робить вашу вимову тяжкою для зрозуміння. Переконайтеся, чи вас
зрозуміли перед тим, як почати говорити про щось інше. Повторюйте

стільки раз, скільки потрібно, можливо, треба перефразувати речення,
оскільки ви могли використати слово, яке важко зрозуміти.
Будьте виразними. Використовуйте міміку, жестикуляцію і мову тіла,
щоб підкреслити ваші висловлювання. Ледь зрозумілі зміни в тоні чи
звуці, що їх використовують для передання почуттів чи нюансів
значення, можуть бути незрозумілі для декого з людей, які не чують.
Що більше візуальних жестів ви використовуєте, то легше іншій особі
вас зрозуміти.
Запобігайте відволіканню. Коли інструктуєте чи щось пояснюєте, зведіть
фоновий гамір до мінімуму, щоб запобігти відволіканню. Якщо дуже
гамірно – підіть туди, де тихо, чи інструктуйте групу перед входом у
шумне приміщення.
Ваше розташування. Коли ви говорите, поверніться обличчям до людей
з вадами слуху. Вони не зможуть почути вас, якщо ви від них
відвернетеся. Переконайтеся, що ваше обличчя і верхню частину тіла
добре видно. Підійдіть достатньо близько, щоб вас було добре видно, а
ваше обличчя було освітлене. Також уникайте тіні на обличчі,
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наприклад, від капелюха чи сонячних окулярів. Не стійте на тлі вікна чи 134
спиною до яскравого світла.
Не вимикайте освітлення. Пам’ятайте, що при великій кількості
співрозмовників, здійсненні діяльності з прослуховуванням аудіозаписів,
вимиканням світла чи із заплющеними очима автоматично обмежено
участь людей з вадами слуху. Намагайтеся не створювати такі умови.
Звертайтеся до співрозмовника. Майте на увазі, що ви розмовляєте
безпосередньо з особою, яка має ваду слуху, а не з перекладачем.
Звертайтеся до особи, з якою спілкуєтесь. Далі наведено декілька
порад для спілкування через перекладача мови жестів.
Якщо вперше не вдалося…
Якщо вам важко зрозуміти, що людина каже чи вона не розуміє вас –
спробуйте повторити сказане ще раз. Якщо це не допомагає, спробуйте
використати олівець і папір. Чітке порозуміння є важливішим, ніж
методи його досягнення. Візуальна допомога

–
діаграми, письмові інструкції, картинки чи медіа, на додаток до
усних інструкцій – важлива для осіб з вадами слуху і сприяє кращому
розумінню екскурсійного матеріалу.
У разі потреби – пристосовуйтесь!
Якщо спілкування є суттєвим компонентом вашої діяльності, потрібні
деякі пристосування і зміни, щоб зробити діяльність доступною для осіб
з вадами слуху. Застосовуйте візуальні сигнали в інструкціях чи
командах. Деякі пристосування передбачають використання прапорців
чи ліхтарів-сигналів початку чи закін- чення, або подавайте сигнали
руками.
Пристрої для туристичного супроводу
Труднощі у спілкуванні можна зменшити, використовуючи слухові
апарати чи інші допоміжні пристрої, а також практикуючи візуальні
демонстрації з використанням простих слів і речень. Екскурсія може
зайняти більше часу, проте, як тільки особа з вадою слуху отримає
відповідний навик, її участь буде типовою. Читання по губах може
допомогти особам із вадами слуху краще зрозуміти частину сказаного.
Фахівці туристичного супроводу можуть ознайомитися з підказками, що
наведені далі, щоб поліпшити спілкування.
Як працювати з перекладачем мови знаків
1.
Під час спілкування з особою з вадою слуху мова і погляд повинні завжди бути спрямованими на того, хто не чує, а не на
перекладача.
2.
Завжди прямо звертайтеся до особи. Не вживайте виразів типу:
„Скажи йому…― чи „Запитай її…―. Це усуває особу з вадою слуху і
збиває з пантелику перекладача.
3.
Дозвольте перекладачеві сидіти чи стояти біля особи, яка чує.
Переконайтеся, що особа з вадою слуху здатна чітко бачити обох:
перекладача і співрозмовника.
4.
Не керуйте перекладачем, щоб він перекладав окремі частини
сказаного. Перекладач керується професійним кодексом етики і тому
ПОВИНЕН перекладати все, що говорять чи показують жестами. Він
також має дотримуватися конфіденційності і залишатися об’єктивним.

5.
Передавайте всі матеріали і папери безпосередньо особі з вадою
слуху, а не перекладачеві. Це вказує на те, що вони призначені саме їй і
свідчить, що особа, яка чує, вважає нормальним мати справу
безпосередньо з особою, котра позбавлена слуху.
6.
Пам’ятайте, що перекладач є каналом зв’язку, тобто
відповідальний за рівноцінні послуги для обох співрозмовників.

він

7.
Говоріть нормальним темпом. Довірте перекладачеві давати вам
знати, коли треба говорити повільніше чи зробити паузу.
Коли ви даєте інструкції чи візуальні роздаткові матеріали,
переконайтеся, що виділяєте достатньо часу для того, аби їх
проглянули до чи після пояснення. Пам’ятайте, що особа з вадою слуху
не може одночасно переглядати надруковані матеріали і дивитися на
перекладача.
Переконайтеся, що той, хто не чує, дивиться на вас, коли ви говорите.
Говоріть нормально (не кричіть!).
Рухайте губами чітко, щоб було зрозуміло для тих, хто читає по губах.
Будьте готові за потреби повторити чи написати ваші слова.
Люди, які не чують, часто застосовують мову жестів так, як і звичайну
мову. Необов’язково учасникам, які чують, знати цю мову, хоча деякі
залюбки вивчають основи від їхніх глухих колег. Так легше
підтримувати жваве спілкування, це сприяє гарним взаєминам.
Деколи люди можуть непокоїтися, чи не образять вони когось, маючи
справу з особами з вадами слуху, бо спілкування на початку може бути
складним. Це іноді стримує людей від принагідних розмов, хоча цей
період минає. Досвід показує, що особу з вадою слуху, зазвичай,
приймають. Спілкування стає легшим, коли інші учасники звикають до
неї і керуються правилами візуального зв’язку.
Завжди слід мати на увазі необхідність доброї акустики й освітлення.
Багато користувачів слухових апаратів можуть мати значну користь від
встановлення допоміжних слухових систем.
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Щоб зробити добро людині, яка не чує, треба намагатися зрозуміти її,
відчути її проблеми, перейнятися її болем. І тоді кожна праця,
спрямована на допомогу глухому, принесе гарні результати.
Вимоги до екскурсоводів, які здійснюють туристичний супровід
осіб з інвалідністю на візках (кріслах колісних)
Під час діяльності з особами з інвалідністю гід-перекладач або
екскурсовод можуть постати перед низкою проблем, які будуть пов’язані
з поняттям ―усування перешкод‖. Тому на початку діяльності з особами
з інвалідністю з’ясуйте, чи замовлений транспорт пристосований для
перевезення таких туристів та їх пристосувань (інвалідних візків,
милиць тощо). Також треба з’ясувати всі моменти, передбачені
програмою екскурсії, щоб не виявилось, що обід замовлено в
підвальному ресторані без ліфта чи пандуса, або заплановано
екскурсію до необлаштованої печери, а всі екскурсанти в інвалідних
візках.
Треба освоїтися з візком. Якщо виникає потреба допомогти інваліду на
кріслі колісному, не треба цього боятись, тому що хвилювання
передається особі з інвалідністю. Навпаки, треба попросити в нього
допомоги в управлінні візком, адже він напевно знає це краще за вас.
Гід або екскурсовод повинен розуміти, що особа на кріслі колісному –
така ж людина, як і інші. Відповідно, ставлення і подання інформації не
повинні відрізнятись від манери поводження з іншими людьми.
Практика елементарного перевезення
Коли ви вперше допомагаєте людині на кріслі колісному не потрібно
виявляти надмірне хвилювання, адже ваші страхи передадуться
вашому супроводжуваному. Краще залишатись природнім і вести
невимушену бесіду, що сприятиме порозумінню між вами.
Водночас не слід брати на себе всю ініціативу, адже ваша необізнаність
у даній ситуації може призвести до неприємних наслідків.
Не треба боятися спитати у супроводжуваного як правильно і краще це
можна зробити.

Запам’ятайте, існує два способи перевезення: на повній основі візка
(тобто на чотирьох колесах) та на балансі (на задніх двох колесах,
нахиливши візок на себе).
Долати перешкоди можна наступним чином:
–
Униз. Якщо це сходи, бордюр чи схил, найкраще це зробити,
піднявши візок на баланс, спустити його передом до перешкоди, або
обернувши його задом до перешкоди. У будь-якому випадку опускати
потрібно повільно, не виконуючи зайвих поштовхів, які можуть
призвести до надмірного навантаження.
–
Вгору. Якщо це сходи, або бордюр найкраще це зробити,
повернувши візок передом до перешкоди і, так би мовити, піднявши
його, заїхати на перешкоду, або, повернувши візок задом до перешкоди,
поставивши його на баланс, потягти на себе. Піднімати треба теж
повільно.

Щоб уникнути зайвого навантаження на спину супроводжуваного під час
подолання сходів, рекомендовано перенести візок разом із 138
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супроводжуваним.
Коли ви рухаєтесь з візком біля краю, супроводжуючому необхідно
стати скраю прірви, підтримуючи візок, щоб уникнути перекидання.
Завжди, перш ніж подолати будь-яку перешкоду, запитайте у туриста,
яким чином це краще зробити для нього.
Ці рекомендації полегшать гідам-перекладачам, провідникам чи
екскурсоводам співпрацю з особами з інвалідністю, а людям з
особливими потребами дадуть можливість долучитися до повноцінного
гідного життя.
2.1.4. Опис видів інвалідності та особливості організації
рекреаційно-туристичних послуг
Визначення інвалідності з’явилося у зв’язку з розвитком суспільства й
усвідомленням функціональних обмежень, які постали перед багатьма
громадянами. Такі речі, як важливість залучення людей з інвалідністю у
суспільне життя і зміна ставлення до них здорових людей, змусили

сконцентруватися на якості життя і стати другим ключовим пунктом для
нового визначення.
Принципи якості життя особи з інвалідністю – поряд з вами.
Якість життя осіб з інвалідністю складається з тих самих факторів і
взаємин, які важливі для усіх людей.
Якість життя поліпшується, коли головні потреби людини задоволені,
коли особа з інвалідністю має такі самі можливості, як і всі решта, у
досягненні результатів у повсякденному житті, праці, у трудовому чи
шкільному колективах.
Якість життя – багатофункціональний аспект, який, врешті решт,
підтверджується широким колом людей, котрі представляють різні
сторони життя споживачів та їхніх родин.
Якість життя підвищується, якщо люди беруть участь у рішеннях, що
впливають на їхнє життя.
Якість життя поліпшується при залученні й цілковитій інтеґрації осіб з
інвалідністю людей у місцеві спільноти.
Якість життя є основним поняттям, яке використовують для заходів, що
охоплюють основні принципи, пов’язані з якістю життя, забезпеченням
послугами споживачів, урахуванням почуттів людей, їхнє задоволення і
благополуччя.
Шляхи поліпшення самовизначення:
1. Навчитися ухвалювати рішення, що охоплюють визначення цілей,
вибір можливостей, визначення ресурсів і підтримку в розв’язанні
проблем.
2.
Визначити необхідну
потрібною їй підтримкою.

міру

підтримки

і

забезпечити

особу

3.
Навчитися вірити в можливості людини досягнути успіху так само,
як і в можливості зазнати невдачі.
4.

Дати кожній особі можливість ризикувати.

5.
Створити спеціальні позитивні умови
самосвідомості, упевненості в собі й самооцінки.

для

встановлення

6.
Дозволити кожній особі вирішувати самостійно і брати на себе
відповідальність за свої вчинки.
2.1.4.1. Дискримінація, бар’єри і доступність
Протягом багатьох років мільйони осіб з інвалідністю людей у всьому
світі зазнають фізичної і духовної дискримінації. Ця дискримінація
спричинена різними факторами.
1.
Суспільство намагається ізолюватися або відмежуватися від осіб
з інвалідністю людей.
2.
особи з інвалідністю
дискримінації.
3.

зазнають як умисної, так і неумисної

Дискримінація розповсюджена, існує на всіх рівнях суспільства.

4.
Дискримінація проявляється у важливих сферах життя,
охоплюючи працевлаштування, господарювання, доступ до державних
установ, транспорту, комунікацій та рекреації.
5.
Часто нема задовільної юридичної допомоги осіб з інвалідністю,
які зазнали дискримінації.
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6.
особи з інвалідністю, як правило, займають низькі соціальні
позиції.
7.
особи з інвалідністю, як соціальна група, не в силі самостійно
позбутися цієї соціальної несправедливості.

Дискримінації нелегко позбутися, оскільки вона з’явилася багато
століть тому і для довгоочікуваних змін потрібен час. Ізоляція та
відмежування стали нормою для людей з вадами і без них. Ізоляція
притаманна багатьом особам з інвалідністю, які тривалий час жили у,
так би мовити, недоброзичливому оточенні, що супроводжувалося
соціальною дискримінацією. Деякі особи з інвалідністю відчували
умисну чи невмисну дискримінацію так довго, що самостійно обрали
шлях ізоляції і відмежування. Деякі особи з інвалідністю змушені
сидіти вдома і не займатися своїми улюбленими справами власне
через існуючу дискримінацію у суспільстві.

Забезпечення доступності означає, що людина або відповідає всім
вимогам для того, щоб її залучили у певну діяльність, або має усі
потрібні умови щодо свого комфортного перебування. Інакше кажучи,
коли зроблено все для пристосування, особи з інвалідністю стають
такими самими учасниками тієї чи іншої діяльності. Такі вимоги
залучення людей у певний вид діяльності мають стосуватися усіх без
винятку і не повинні виключати окремих учасників, особливо осіб з
інвалідністю людей.
П’ять принципів комфортності
1.
Адаптація способів діяльності, правил і процедур. Це може
охоплювати зміну правил використання території і обладнання
(наприклад, надання незрячому, для якого тварина є поводирем,
винятку з правил, які забороняють тваринам перебувати в
рекреаційному центрі), зміну реєстраційних правил (скажімо, дозволити
особі з інвалідністю пройти реєстрацію першому, позачергово).
2.
Усунення бар’єрів пересування. Це може передбачати
забезпечення транспортування від дверей до дверей для осіб з
інвалідністю , які не можуть самостійно прибути на екскурсію або в
місця відпочинку.
3.
Забезпечення допоміжними засобами та службами. Це може,
наприклад, передбачати, (але не обмежується!) забезпечення
сурдоперекладом, звуковими допоміжними системами, текстовими
телефонами для людей з вадами слуху, спеціальними брошурами з
випуклим шрифтом Брайля, кваліфікованими читачами для людей з
вадами зору та незрячих.
4.
Усунення архітектурних бар’єрів. Це може бути створення доріжки
між туристичними об’єктами та зоною відпочинку, влаштування схилу
біля вхідних дверей.
5.
Усунення структурних комунікаційних бар’єрів. Воно може
передбачати встановлення візуальної сигналізації у готелі чи
рекреаційному центрі, що дасть змогу особам з інвалідністю самостійно,
у разі відсутності інших людей, отримати, скажімо, повідомлення про
пожежу.

Складність спілкування
Розвиток приятелювання може викликати в особи з інвалідністю
труднощі, якщо їй нелегко порозумітися.
Незнайомі батьки
Зазвичай, батьки слугують посередниками у приятелюванні своєї дитині
з інвалідністю з її однолітками. Адже можуть виникати труднощі, якщо
батьки дітей незнайомі між собою.
Труднощі з транспортуванням
Ураховуючи всі особливості життя особи з інвалідністю, брак
транспорту може негативно вплинути на розвиток його приятелювання і
розваг. Загалом, якщо людина покладається на інших при
транспортуванні, її здатність гарно й корисно проводити час з друзями є
обмежена. Це може створювати проблеми з підлітками, які не хочуть
покладатися на батьків при транспортуванні, але й не можуть
пересуватися самостійно.
Потреба інформації про особу з інвалідністю
Здорові люди, переважно, потребують додаткової інформації про те, як
правильно допомогти особам з інвалідністю у їхньому пересуванні.
Брак спільних інтересів
Найчастіше ми спілкуємося з людьми, які поділяють наші інтереси.
Проблематичним відгуком може бути наявність спільних інтересів між
усіма людьми.
Відсутність телефону або відсутність навиків користування ним
Телефон завжди був головним засобом спілкування на відстані між
друзями. Якщо особа з інвалідністю не має телефону або навичок
користування ним, то це може створити певні проблеми.
Шляхи заохочення до приятелювання для фахівців туристичного
супроводу
1.
Запрошувати всіх учасників екскурсії до заходів передбачених
туристичною програмою.
2.

Забезпечити архітектурну доступність.
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3.

Забезпечити програмну доступність.

4.
Навчити
інвалідністю.

колег

задовольняти

індивідуальні

5.
Зміцнювати дружні взаємини між
людьми без фізичних вад.

потреби

осіб

з

особами з інвалідністю. і

2.1.4.2 Види інвалідності
Люди з розумовою відсталістю
Стан розумової відсталості тривалий час вважали невиліковною вадою,
яка не давала потенційної можливості індивіду для зростання і
розвитку. Однак тепер розумово відсталі вважаються людьми з
надзвичайним потенціалом. Розумова відсталість уже є не
безнадійною, а такою, яку можна поліпшити за умови правильного
підходу до неї. Раніше діагноз розумової відсталості визначали завдяки
результатам звичайного тесту на ІQ (коефіцієнт розумового розвитку).
Сьогодні ж розумову відсталість визначають через тестування та
поведінку. Від цього тепер залежать дослідження та інноваційні
програми, що продемонстрували значні поліпшення осіб з інвалідністю
із розумовою відсталістю в усіх сферах життя, враховуючи навчання,
працевлаштування, інтегроване проживання та рекреацію.
Виділяють 4 рівні необхідної підтримки, від яких залежить рівень
функціонування особи з розумовою відсталістю:
1.
Не потребує підтримки. Людина може обслуговувати себе
самостійно та обійтися без сторонньої допомоги, зробити все
самостійно.
2.
Мінімальна підтримка. Людина потребує незначної підтримки в
таких сферах, як організація діяльності, транспортування, домашнє
життя, фізичне здоров’я, працевлаштування та самопредставництво.
3.
Значна підтримка. Людина потребує регулярної підтримки, що
охоплює інструктаж, асистування та нагляд у межах визначеної сфери
пристосувальних навиків.

4.
Постійна підтримка. Людина потребує постійного догляду
протягом 24-х годин, що може передбачати підтримку функціональної
життєздатності організму та відповідних пристроїв.
Розумова відсталість, зазвичай, спричиняє розвиток інвалідності.
Позаяк вживаними є обидва терміни, то це спричиняє труднощі
працівникам парків та зон відпочинку.
Дещо, що вам варто зробити
Переймайте досвід від батьків, професіоналів та інших людей, які
мають справу з особами з розумовою відсталістю у сфері рекреації та
відпочинку.
Далі пропонуємо таке:
Звертайте головну увагу на можливості
Дуже важливим є виявлення можливостей кожного індивіда і
зосередження на них. Не недооцінюйте можливостей та інтересів
людини! Часто люди з розумовою відсталістю не відкрили свого
унікального потенціалу власне через брак сподівань.
Зробіть усе зрозумілим
Поділіть вказівки на прості дії чи основні поняття, що їх особа буде
здатна засвоїти послідовно. Існує багато джерел, які забезпечать
інформацією про те, як найкраще проводити аналіз елементів
рекреаційної діяльності для розумово відсталих людей. Вказівки,
ймовірно, буде потреба повторити. Продемонструйте, де можливо, що
очікується, використовуйте наочні приклади і демонстраційні матеріали.
Проявіть творчість у доборі методів навчання. Де можливо, замініть
цифрові показники на кольорові.
Ставтеся з повагою
Спілкуйтеся з учасниками, як з рівними собі, незважаючи на тяжкість
їхніх вад, з гідністю та повагою. Не розмовляйте з людиною зверхньо!
Часто людська здатність розуміти мову є більш розвинена, ніж здатність
висловлюватися. Труднощі розмови або її недостатність не вказують на
те, що людина не розуміє. Якщо ви вважаєте, що людині потрібна
допомога, запропонуйте її, але зачекайте, доки вашу пропозицію
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приймуть. Людина, можливо, захоче виконати завдання самостійно,
навіть якщо й не на такому рівні, на якому хотіли б ви.
Визнавайте індивідуальні обмеження
Зрозумійте, що деякі розумово відсталі люди мають значні обмеження.
Не втрачайте самоконтролю і терпіння, якщо побачите, що вони не
можуть виконати те, що, на вашу думку, є важливим. Придумайте інші
способи залучення людини з наявними обмеженнями в задуману
програму.
Дайте право вибору
Дозвольте кожній особі вибирати самій, у якій програмі вона братиме
участь. Де можливо, там ми мусимо йти назустріч людям у їхньому
виборі, допомагати їм приймати конструктивні рішення, коли вони самі
могли б вибирати те, що їм потрібно.
Забезпечте похвалу
Похваліть за успішні досягнення. Намагайтеся підтримувати та
підбадьорювати у програшних ситуаціях. Будьте конкретними в
підказках щодо поліпшення. Не хваліть і не давайте позитивного відгуку
незаслужено. Водночас не підкуповуйте осіб з інвалідністю за їхню
увагу та участь. Розумово відстала людина може хотіти зробити вам
приємне і отримати похвалу за це. Не користуйтеся чиїмось бажанням
працювати і робити вам послуги.
Звертайтеся до експертів по підтримку
Батьки, учителі, опікуни та друзі розумово відсталої людини можуть
бути чудовим джерелом інформації про її можливості та минулі
досягнення. Деякі розумово відсталі люди приймають ліки та
користуються спеціальним обладнанням. Не переживайте за це! Якщо
ви працюєте незалежно з особою та людьми, що її підтримують, то
скоро пристосуєтесь до нових змін.
Упорядкуйте середовище
Структура діяльності є важлива. Деякі розумово відсталі відчувають
труднощі з концентруванням уваги на якомусь одному предметі чи виді
діяльності упродовж тривалого часу. Створіть різноманітні завдання –
активні й пасивні, прості та складні. Відведіть достатньо часу на

навчання та завершення роботи, повторення є важливе в засвоєнні
матеріалу. Дозвольте учасникам самостійно спробувати нові способи,
запровадьте деякі не конкуруючі ігри та завдання, що дасть можливість
створити цілісну групу.
Встановіть чіткі норми поведінки
Обговоріть очікувану поведінку, яка потрібна для цієї ситуації чи
діяльності. Будьте виваженими і стійкими, якщо потрібна дисципліна.
Ставтеся до учасника з розумовою відсталістю так само, як і до решти
учасників групи. Люди, зацікавлені у праці з розумово відсталими,
можуть брати курси поведінкової та когнітивної психології, щоб
розширити свої знання у цій сфері.
Подбайте про безпеку
Перед початком екскурсії ознайомтеся з правилами безпеки, з усіма її
учасниками. Людина з розумовою відсталістю може не усвідомлювати,
які ситуації є небезпечні.
Значення для рекреації
Багато людей з розумовою відсталістю може легко брати участь у
колективних рекреаційних програмах. Інші розумово відсталі можуть
потребувати нагляду в повсякденних справах і підвищеної уваги в
рекреаційних програмах. Нема готового складеного списку програм для
розумово відсталих людей. Вони беруть участь у широкому розмаїтті
програм. Деякі труднощі можуть виявитись, коли розумово відстала
людина хоче брати участь у регулярній програмі – зокрема такі, як
менша швидкість її виконання, розуміння вказівок, виконання не більше
однієї дії одночасно, коливання рівня прогресу та опір змінам за
усталеним порядком. Труднощі можна зменшити завдяки підтримці та
особливій увазі до постійного набуття навичок. Можливо, для розумово
відсталої людини буде потрібен додатковий час, щоб пристосуватися
до нової ситуації і навчитися нового завдання. Для такої людини корисні
будуть компаньйон або співучасник, той, хто зможе забезпечити
подолання початкових труднощів і, отже, спонукати до розкриття усіх
можливостей людини з розумовою відсталістю. Вам треба буде ближче
познайомитися з розумово відсталою людиною, як з особистістю, а вже
потім надавати їй підтримку, допомогу, асистувати їй, якщо треба, для її
подальшої участі в рекреаційних програмах.
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Здоров’я та безпека
Розумово відсталі люди успішно беруть участь у всіх видах спорту, ігор
та інших рекреаційних програмах. Більшість таких людей незалежно діє
у громадах, де вони проживають і не потребує ніяких додаткових
засобів, що стосуються їхньої безпеки. Інші особи мають нижчий рівень
здатності і тому потребують додаткового нагляду, що залежить
водночас від типу діяльності, в якій вони вирішили брати участь, та
рівня їхніх навиків у цій конкретній діяльності. Синдром Дауна –
специфічна категорія розумової відсталості, спричинена додатковою
хромосомою. У деяких людей із синдромом Дауна проявляється
атланто-аксіальна нестабільність, через більш ніж нормальну
рухливість двох верхніх шийних хребців. Люди в цьому стані можуть
бути наражені на серйозне ушкодження: якщо вони насильно зігнуть
шию, то хребці можуть зміститися і стиснути чи ушкодити спинний
мозок.
Якщо ви керуєте туристичною групою, у якій братимуть участь люди із
синдромом Дауна, то запам’ятайте таке: людина тимчасово має бути
обмежена у всіх вправах, що створюють тиск на шию.
Люди з фізичними вадами
Фізичні вади можуть бути дуже різні. Запам’ятайте, що люди, які
перебувають в однаковому фізичному стані, відрізнятимуться вибором
вправ та ступенем удосконалення навиків, що стосуються тих вправ.
Багато людей, які займаються рекреаційною діяльністю, перевантажені
різною технічною інформацією та медичними термінами, що стосуються
цього класу інвалідності Важливо зрозуміти, на що практично здатна
людина і який її рівень функціонування.
Дещо, що вам варто знати
Фізичні вади можуть впливати на координацію, мобільність, рівновагу,
спритність, силу, витривалість людини, або комбінацію усіх цих
здатностей разом. Існує велика кількість визначень та ступенів тяжкості
фізичної недостатності, тому нема чіткої системи її розподілу. Такі
терміни, як параплегія, церебральний параліч та м’язова дистрофія,
часто вживаються як спроби класифікувати фізичну недостатність.
Незважаючи на це, такі терміни не завжди корисні для людини, яка цим

займається, позаяк індивіди з однаковою назвою вади суттєво
відрізняються рівнем здатності.
Артрит
Термін ―артрит‖ охоплює понад 100 різних недуг, котрі спричиняють
запалення суглобів, результатом яких є біль, набряки, а в найтяжчих
випадках – утрата здатності пересуватися та пошкодження тканин і
кісток. Слово ―артрит‖ складається з двох грецьких коренів: ―артро‖, що
означає ―суглоб‖, та ―ітіс‖, що означає ―запалення‖. Артрит не є
інфекційний чи заразний.
Друзі, співробітники та інші люди часом можуть вважати, що люди з
артритом симулюють симптоми і їхню важкість, а також, що вони,
мовляв, намагаються привернути до себе увагу й, нібито, їм бракує
ініціативи. Ускладнення можливостей, що є наслідком артриту, має
численні форми та комбінації. Ті, хто потерпає від артриту у ногах,
відчувають важкість у ходьбі на будь-які відстані, а ті, хто має біль у
кульшових суглобах, не можуть ходити по сходах чи сідати в автобус.
Вони часто не можуть дотягнутися до кінчиків пальців ніг і мають
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труднощі, коли їм доводиться підводитись із низького сидіння, зокрема 148
в туалеті. Для деяких дуже обтяжливим може бути виконання дій, коли
треба стояти про- тягом довгого часу. Але, незважаючи на це, тільки
декому в таких випадках потрібен інвалідний візок – тимчасово, або
постійно.
Церебральний параліч
Церебральний параліч – загальноприйнятий термін для групи станів,
що характеризуються нездатністю повністю контролювати рухові
функції. Такий стан може вражати одну або кілька кінцівок і є
результатом непроґресуючого ураження мозку під час утробного
періоду або невдовзі після народження. З цим станом пов’язаний
комплекс інших інвалідностей.
Існує три типи церебрального паралічу:
1.
Спастичний церебральний параліч. Найпоширеніша форма
церебрального паралічу. Може бути вражена одна або більше ділянок
тіла, зокрема ті, що впливають на поставу, лежання, сидіння, стояння та
ходіння. Можуть бути ослаблені функції руки та чутливість. Свідомі рухи

є, але часто вони скуті та поривчасті, замість того, щоб бути плавними
та координованими. Можуть бути розлади мови, жування і ковтання.
Також буває відставання у рості та розвитку вражених частин тіла.
2.
Дискінетичний церебральний параліч. Характеризується аномаліями тонусу м’язів, що вражають ціле тіло. М’язовий тонус може
змінюватися з години на годину протягом дня. Часто м’язи людини
перебувають у скутому напруженому стані протягом активної пори
робочого дня і стають нормальними або пониженими, коли людина
спить. Часто ця форма супроводжується мимовільними рухами.
3.
Атактичний церебральний параліч. Характеризується порушенням
рівноваги і відчуття напрямку. Свідомі рухи можливі, але вони можуть
бути незграбні та некоординовані. Очевидною є нерозвиненість дрібної
моторики рук. Може з’явитися ністагм (мимовільне посмикування ока).
Церебральний параліч має багато форм, і нема двох цілком однакових
людей з цим захворюванням. Термін ―змішана форма церебрального
паралічу‖ вживають тоді, коли є більше ніж одна форма рухових проявів
і жодна з них не домінує. В деяких дітей прояви церебрального паралічу
настільки незначні, що нема очевидних проявів інвалідності. В інших, в
яких ураження проявляється більше, можуть виникати проблеми з
ходою, маніпуляцією рук або мовою, проблеми зі сприйняттям.
Травми голови (травматичне пошкодження мозку)
Ураження мозку часто є наслідком травми голови та/або мозку.
Травматичне пошкодження голови може бути наслідком удару голови,
(наприклад, під час автомобільної катастрофи). Інші ураження можуть
також спричиняти пошкодження мозку, такі як інфаркт, аневризма,
реагування на хімічні речовини чи ліки, недостатнє надходження кисню
до мозку тощо. Здебільшого після травми людині потрібна підтримка в
таких сферах життя, як фізична здатність (як ми рухаємось та
маніпулюємо речами), емоційна та поведінкова здатність (як ми їмо,
поводимось та відчуваємо), а також розумова здатність (як ми думаємо
та оперуємо інформацією).
Мозкова травма відрізняється від інших видів травм тим, що її початок
може бути травматичний та несподіваний. Мозкова травма може
спричинити невідворотну неспроможність виконувати ті завдання, які

раніше виконувались з легкістю. Не існує ліків від мозкової травми, тому
найкращим варіантом є запобігання їй.
Різні ділянки мозку відповідають за різні функції. Коли ці різні ділянки
пошкоджуються, може виникнути різноманітна інвалідність. Наприклад,
пошкодження частини мозку, яка відповідає за мову, створює
комунікативні проблеми, або якщо ділянка, котра регулює здатність до
ходьби, пошкоджується, то людині стає потрібним інвалідний візок для
пересування. Та не всі люди, які зазнали мозкової травми, мають мовні
проблеми та використовуватимуть інвалідний візок, адже кожна людина
травмована по-різному.
Розсіяний (множинний) склероз
Розсіяний склероз – це хронічне, прогресуюче захворювання
центральної нервової системи (головного та спинного мозку), яке
вражає здебільшого молодих та дорослих людей. Початок симптомів
з’являється у віці від 20 до 40 років, жінки хворіють удвічі частіше, ніж
чоловіки. Приблизно 50 відсотків хворих потерпають на недостатність
розумової діяльності, але через депресію та схвильованість це завжди
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важко встановити. Виявлено, що стрес і хвилювання можуть негативно 150
впливати на імунну систему організму хворої людини, незважаючи на
вік та тяжкість захворювання. Деякі люди з розсіяним склерозом можуть
використовувати допоміжні пристосування, такі як кухонне приладдя,
одяг, інвалідні візки, милиці тощо. Інші використовують катетери через
брак м’язового контролю сечового міхура та неспроможність справити
нужду інакше. В тяжчих випадках потрібна велика увага людині для
того, щоб звести до мінімуму всі вторинні симптоми. Наприклад, велике
фізичне навантаження або психічне виснаження можуть погіршити стан.
У тяжких випадках розсіяного склерозу людина може мати слабку
фізичну координацію рухів.
М’язова дистрофія
М’язова дистрофія – це група прогресивних захворювань м’язів, яка
характеризується, перш за все, слабкістю та втомою. Можуть бути
зачеплені серцеві і дихальні м’язи, що спричиняє подальші проблеми.
Найтяжчою є м’язова дистрофія Дюшена (так само відома, як дитяча
м’язова дистрофія), яка вражає молодих хлопців, які рідко доживають
до тридцяти років. Існують ще інші дитячі та кілька дорослих форм

м’язової дистрофії, які можуть спричинити в людини помірні або тяжкі
фізичні відхилення.
У багатьох дітей через невідворотність смерті виникає чимало проблем.
Батьки та сім’ї переживають величезний стрес та почуття вини. Позаяк
для батьків є дуже важко утриматися від надмірної опіки, підтримувати
незалежність дитини з м’язовою дистрофією особливо складно. Перед
батьками постає складне питання: як довго тримати свою дитину в
школі. Оскільки здоров’я дитини є нестабільним, то її перебування у
школі стає доволі проблематичним. Але й припинення занять можна
сприймати як визнання безнадійності. Тому відпочинок та рекреація
можуть зіграти важливу роль у житті дитини з м’язовою дистрофією, бо
вносять у нього радість.
Поліомієліт
Поліомієліт – гостре інфекційне захворювання центральної нервової
системи. Інфекція (колись знана як дитячий параліч) спричинена
вірусом, що потрапляє до нервової системи через ніс чи рот. Він уражає
нерви, які керують м’язами, що іноді призводить до паралічу або
часткового паралічу однієї чи більше кінцівок. Якщо тулуб та нижні
кінцівки паралізовані, то людина змушена використовувати інвалідний
візок, але вона може зберегти здатність ходити за допомогою милиць.
Поліомієліт вражає нервову систему і настає параліч кінцівок.
Захворювання не впливає на інтелектуальний розвиток.
Пост-поліомієлітний синдром
Пост-поліомієлітний синдром спричиняє хронічне перевантаження
неушкоджених м’язів, які мусять компенсувати слабкість уражених.
Центральним чинником є перевантаження передніх клітин спинного
мозку, які контролюють рухи м’язів. Вірус поліомієліту атакує і знищує ці
клітини. Люди з цією недугою, які звикли жити нормальним життям,
постають перед невиліковними симптомами поліомієліту і змушені
боротися з цим на психологічному та фізичному рівнях. Створені
спеціальні групи підтримки, які допомагають людині реабілітуватися і
навчитися усього спочатку. Симптоми: підвищена надзвичайна
втомлюваність, слабкість м’язів, гострий біль у суглобах, труднощі під
час дихання та підвищена чутливість до холоду.
Пошкодження спинного мозку

Коли спинний мозок (пучок нервів, що є у хребті) пошкоджений через
нещасний випадок чи захворювання, людина може бути паралізована
нижче від рівня травми. Нижче цього рівня людина або не має чуття та
контролю функцій, або має порушені чутливість та функціональні
можливості. Травми спинного мозку можуть варіюватися від легких
синців до значних пошкоджень.
Міра паралічу залежить від місця пошкодження спинного мозку. При
пошкодженні
спинного
мозку
головний
мозок
залишається
неушкодженим,
отже,
пізнавальні
навики
теж
залишаються
непорушеними.
Більшість людей з травмами спинного мозку використовує інвалідні
візки для пересування. Найважливіше, що треба запам’ятати: людина в
інвалідному візку є така сама, як і всі інші. Люди із спинномозковими
травмами в повсякденному житті постають перед великою кількістю
труднощів, які пов’язані з одяганням, купанням та вживанням їжі,
порівняно з тими людьми, які не мають цих травм. Але з допомогою
спеціального обладнання та персональної опіки можна подолати або
принаймні полегшити всі ці труднощі. Для людей з травмами спинного 152
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мозку особи з інвалідністю як така не є перешкодою, але такі бар’єри,
як сходи, непристосовані туалетні кімнати, вузькі двері роблять
діяльність складною або неможливою. Використання інвалідного візка
створює деякі складнощі, але їх можна зменшити, забезпечивши
фізичний доступ до рекреаційних зон та навколо них.
Спинномозкова кила (грижа)
Спинномозкова кила – найпоширеніша форма дефекту невральної
трубки. Це вроджена деформація хребців, за якої деякі вертебральні
дуги під час їхнього формування не зростаються повністю.
Люди, в яких при народженні виявлено цю недугу в тяжчій формі,
можуть мати пошкоджені нерви вздовж спинного мозку, інколи й сам
спинний мозок. Це може стати перешкодою для нормальної ходи. Тому
такі люди потребують палиці чи милиці для того, щоб компенсувати
слабкість м’язів ніг. Більшість людей з менінгоцелє і мієломенінгоцелє
мусять використовувати інвалідні візки в дорослому віці або час від
часу, або постійно. Також люди з цією недугою можуть мати невеликий
зріст.

Незважаючи на успіхи хірургічних методик, досягнуті в контролюванні
гідроцефалії, багато людей досі потерпає від пошкоджень мозку, що
обмежує їхні інтелектуальні можливості або спричиняє розвиток
епілепсії. Гідроцефалія може також впливати на координацію і точні
рухи пальців.
Дещо, що вам варто зробити. Перед тим, як допомогти – спитайте.
Якщо ви вважаєте, що людині потрібна допомога, запропонуйте її, але
спершу зачекайте на відповідь. Якщо особа з інвалідністю впала,
зачекайте доти, доки вона не дасть знати, потрібна їй допомога чи ні.
Якщо допомога все ж таки потрібна, то людина підкаже вам, як їй треба
допомогти. Не робіть передчасних висновків, що начебто людина в
інвалідному візку завжди потребує, аби її штовхали. Але якщо їй
справді потрібна ваша підтримка забезпечте її.
Проконсультуйтесь в експертів
Люди з інвалідністю найбільше знають про свою інвалідність.
Професіонали, які звикли працювати з такими людьми та надавати
необхідні їм послуги, часто добре обізнані з особливими потребами.
Перед тим, як створювати різні програми, ідеї щодо пристосувань та
колективної діяльності, проконсультуйтеся з експертами, які знають
проблеми
осіб з інвалідністю людей. Враховуючи це, варто
прислухатись і до думки професіоналів.
Виявляйте терпіння
Будьте терплячими, намагайтеся не опікуватись занадто сильно та не
перестаратися. Людина може рухатись повільно, але, можливо, вона
захоче завершити справу чи діяльність самостійно. Деякі люди з
фізичною особи з інвалідністю можуть мати проблеми з мовою. Тоді
треба буде попросити її повторити слово чи фразу ще раз, поки ви не
звикнете до манери висловлювання людини.
Поважайте відмінності людини
Милиці, інвалідні візки, протези, ходунці та інше обладнання є
потрібним пристосуванням для деяких людей. Не забирайте їх, доки
людина сама не попросить, бо людина без цих пристосувань
залишається беззахисною. Допоможіть усвідомити іншим той факт, що
особа з інвалідністю відчуває свої допоміжні засоби частинкою себе.

Не вирішуйте за когось
Дозвольте учасникам брати участь у колективній діяльності, яку
пропонуєте всій групі. Дозвольте цим людям самим вирішувати, що
вони здатні або нездатні виконувати. Не беріть на себе відповідальність
за здатності чи інтереси когось іншого. Найкращим практичним
правилом є припускати дійову участь кожної особи, хіба що ця особа
скаже вам протилежне.
Розраховуйте навики і виклики
Переконайтеся, що програми пропонують можливості до успіху, нового
досвіду і є викликом для подолання всіма учасниками. Будьте творчими
і готовими спробувати нові ігри чи старі, але в іншому фокусі. Ваша
роль полягає у тому, що ви маєте допомогти особам з інвалідністю
вибрати ту діяльність та досвід, які забезпечать найкраще поєднання
уже набутих навиків та чогось незвичного.
Забезпечте пристосуваннями, якщо треба
Розпитайте людей з фізичною особи з інвалідністю про спеціальні
пристосування, обладнання чи методи, що їх вони використовують у 154
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повсякденному житті і які можуть допомогти їм у рекреаційній
діяльності. Забезпечте особу з інвалідністю всім потрібним для того,
щоби залучити її до колективної діяльності. Працівники рекреаційних
служб або
особи з інвалідністю
можуть модифікувати наявне
обладнання або придбати нове.
Зменьшіть вплив бар’єрів
Мінімізуйте навколишні природні перешкоди, які обмежують рух.
Жорстка, тверда поверхня є краща, ніж трава, пилюка або пісок для
маневрування інвалідним візком. Продумайте наперед план прогулянки,
враховуючи тип поверхні, та порадьтеся щодо того з людиною з
інвалідністю або експертом, котрий має досвід обстеження території.
Дещо, що вам необхідно знати
Особисті пристосування та обладнання
Особи з інвалідністю залежать від свого обладнання здебільшого тому,
що ним вони розширюють коло своїх функціональних можливостей. Їхнє
обладнання може бути різноманітним: від звичайного, стандартного

інвалідного візка до дуже персонального, зробленого за окремим
замовленням ремінця, що допомагає підтримувати руку під час
писання. Часто обладнання стає таким же особистим та незамінним, як
для деяких людей одяг. Отож, будь-яку допомогу чи підтримку, що
стосується обладнання, треба надавати обережно й виважено.
Засоби пересування (інвалідні візки, ходунці, милиці, палиці та протези)
є найбільш помітними та легко розпізнаваними засобами. Обладнання
для підтримки функцій тіла – це також штучні кінцівки, ілеостомні чи
колеостомні мішки (засоби для прийому випорожнень) та дихальні
апарати. Здебільшого особи з інвалідністю самі вчаться користуватися
та доглядати за своїм обладнанням. Якщо ж потрібна допомога, то
людина, звичайно, може вказати яка допомога і наскільки їй потрібна.
При тому не лише годиться, а й треба запитати особу, як правильно
допомогти їй з її обладнанням. Якщо допомога потрібна особам з
інвалідністю дітям, запитайте спочатку батьків про те, як правильно
допомогти дитині з її обладнанням. Також важливим є те, щоб ви
запитали, чи має якесь значення для рекреаційної діяльності те, що
стосується обладнання, а також, як, де і коли обладнання можна чи не
можна використовувати, за яких умов воно може бути проблематичним
для особи з інвалідністю та людей навколо вас, а також дізнатися про
спеціальні умови зберігання обладнання.
Значення для рекреації
Запам’ятайте, що фізична сила
особи з інвалідністю не має
вирішального значення для участі у спеціальній програмі рекреаційної
діяльності. Пересування є головним обмеженням для особи з
інвалідністю.
Низький рівень сили також є помітним обмеженням для деяких осіб з
інвалідністю людей. Пристосувальне обладнання дає людині змогу
брати участь у багатьох видах спорту та іграх. Вирішуючи, як особа з
інвалідністю має брати участь у певній діяльності, ви мусите зважувати
всі фізичні вимоги того виду діяльності та особисті можливості людини.
Часто одні люди можуть брати участь без попередньої адаптації, та для
інших вона є необхідною. Але головним авторитетним джерелом
інформації щодо специфіки для особи з інвалідністю під час участі в
рекреаційній діяльності мусить бути лише сама особа з інвалідністю,
тому що через індивідуальну природу фізичної інвалідності ви не

зможете зауважити той ефект, який справить на людину ця діяльність.
Екскурсійна програма, яка підходить одній людині, необов’язково
влаштовуватиме інших.
Деякі люди з фізичною особи з інвалідністю стю матимуть повну
рухливість рук, тому їм не буде потрібна якась додаткова підтримка.
Деякі використовуватимуть інвалідні візки для пересування і їм потрібні
будуть пристосування до висоти зон активності. Основним бар’єром для
участі в рекреації осіб з інвалідністю в інвалідних візках є часто
недоступність приміщень і території.
Люди з вадами зору
Здавна людей з вадами зору називали по-різному: „сліпий―, „темний―,
„невидющий―, „особа з інвалідністю по зору―, „слабозорий―,
„недобачаючий―...
Сліпота – одна з найпоширеніших інвалідностей.
У частини населення гострота зору коливається від читання друку
(також поля зору можуть бути вужчі) до можливості розрізняти світло від
темряви.
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Осіб, які мають певне обмеження гостроти зору, але не є тотально
незрячими, найчастіше характеризують як слабозорих.
Однак мільйони людей мають певний рівень ураження зору, носять
окуляри чи контактні лінзи, проте ніхто з них не визнає себе особою з
вадою зору. В цьому розділі ми охарактеризуємо рівні ураження зору в
найпоширеніших видах і випадках. Подаємо підказки, які забезпечать
вам перший (чи подальший) позитивний досвід у роботі з особами, які
мають вади зору.
Деяка інформація, яку варто пам’ятати
Якість і ураження зору найчастіше визначають гостротою і полем
(кутом) зору. Це дуже важливо пам’ятати, однак існують такі ураження
зору, які не описують ці дві характеристики. Це, наприклад, сприйняття
кольорів та яскравого чи інтенсивного світла. Людина з ідеальним
зором здатна сприймати речі приблизно на 90 градусів у всіх напрямах,
дивлячись при тому прямо, утворюючи зорове поле 180 градусів. Люди
з різко звуженим (тунельним) полем зору внаслідок деяких уражень,

можуть бачити лише прямо, але не по боках. У них нема
периферичного бачення, тільки центральне. Деякі люди – навпаки:
бачать по сторонах, але не прямо. В них нема центрального, проте є
периферичне бачення.
Особа, яка не цілком сліпа, краще бачить в окулярах чи в контактних
лінзах. Тотально (цілком) незрячі мають повністю втрачений зір і, отже,
сприйняття світла. Таких людей є менше від тих, хто має уражений зір.
Більшість таких людей тримає у пам’яті форму і/чи вагу, властивості
відчуття. Останнім часом поняття „низький зір― набуло широкого
поширення.
Слабозорість – це термін, що означає серйозну втрату зору, яка може
бути спадковою або мати початок як вроджена чи набута. Такий стан
може бути результатом генетичних змін, очної хвороби чи нещасного
випадку, а також результатом станів, пов’язаних із процесами
старіння… За означенням, низький зір неможливо відкоригувати
медично, хірургічно чи традиційними окулярами або контактними
лінзами.

Сліпота може бути викликана захворюваннями, старінням чи нещасним
випадком, однак найпоширенішою причиною є старіння. Серед осіб
працездатного віку найпоширенішими причинами є діабет і нещасні
випадки. Важливо розуміти, що сліпота чи частковий зір не означають
наявності інших фізичних, розумових чи фізіологічних інвалідностей.
Люди з вадами зору здатні отримувати обмежену кількість візуальної
інформації про їхнє оточення. Однак важливо розуміти: незважаючи на
те, що зір забезпечує людину величезною кількістю інформації про
довкілля, це не єдине джерело інформації. Люди з вадами зору
зазвичай навчаються покладатися також на інші відчуття, щоб
заповнити неповноту, що виникла через їхні обмежені можливості
отримувати візуальну інформацію. Нюх, дотик, слух і відчуття руху – всі
ці сенсорні канали стають найважливішими. Деякі люди пристосувалися
до вади чи ненадійності одного з джерел інформації, більше
покладаючись на інші. Такий перерозподіл каналів чуттів часто
спричиняє фактично нефізичну зміну в гостроті інших чуттів, а їхнє
вдосконалення. Таке посилення подібне до впливу більшого

використання і застосування чуттів, що, зазвичай, займали другорядну
позицію у зборі інформації. На противагу до загальної думки, насправді
сліпота не дає людині магічного слуху чи виняткової пам’яті.
Читати незрячі можуть за допомогою спеціального обладнання, такого
як кабельний прилад для читання і Optacon (Optile toTACtile
CONvertorsS), який заміняє візуальні друковані зображення на відчутні
на дотик. Звичайно, не вимагається спеціальних пристосувань, меблів
чи приміщень, для забезпечення участі незрячих. Однак візуальні
сигнали небезпеки та інформаційні знаки мають бути оснащені аудіо–
чи тактильними доповненнями.
Ця підвищена увага до невізуальних джерел інформації є ключовим
елементом уможливлення діяльності для людей із вадами зору.
Пристосування діяльності для таких людей може означати
використання тих засобів адаптації, які вони самі застосовують для
кращого здорового сприйняття. Це означає використання інших
сенсорних каналів замість зорових, або одночасно з ними.
Єдиним способом знати достеменно ступінь зорової інвалідності
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людини і методів, що їх вона використовує для пристосування, а також 158
її специфічних потреб у рекреаційному середовищі – це запитати в неї
самої. Не робіть припущень! Одним із найпоширеніших припущень є те,
що незрячі з встановленою інвалідністю можуть читати брайлівський
друк. Це не так. Менше ніж 10 відсотків осіб із тяжкими ушкодженнями
зору можуть читати „брайлем―. Більшість надає перевагу аудіокасетам.
Крім того, використовуйте вашу уяву. Цей засіб чуття краще, ніж інші,
допоможе вам забезпечити доступні рекреаційні програми для осіб з
вадами зору.
Деяка інформація, яку варто знати
Хочеш допомогти – спитай згоди
Якщо вам здається, що особі з вадою зору потрібна допомога –
запропонуйте свою поміч, але не робіть того, поки не отримаєте згоди.
Якщо ви її отримали, поцікавтесь, як саме ви можете допомогти.
Не кричіть

Втрата зору не впливає на слух. Не кричіть до особи з ураженням зору.
Аналогічно сліпота не впливає на психіку. Говоріть безпосередньо до
незрячої людини, а не до інших, хто поруч з нею.
Використовуйте свої звичні слова
Не бійтеся використовувати слова „бачу―, „дивлюсь― чи „незрячий―. Ці
слова є частиною нашого щоденного словника, і незрячі їх також
використовують. Водночас, якщо бачите щось цікаве, скажіть незрячій
особі про те, що відбувається, описавши це їй найточніше, як тільки
зможете.
Відрекомендовуйтесь
При зустрічі із незрячими повідомте про свою присутність. Не забувайте
також попередити його, коли ви вже відходите від нього. А також, якщо
в оточенні, в якому ви перебуваєте, щось змінюється – скажіть про це
незрячій особі.
Пам’ятайте: собака-поводир часто „на варті―
Не бавтеся із собакою-поводирем без дозволу господаря. Коли собака
в ошийнику – він „на варті―. Якщо відвернути його увагу, то господар
може потрапити в небезпечну ситуацію.
Будьте описовими
Застосовуйте специфічну, описову мову, коли даєте вказівки, щось
пояснюєте чи описуєте місце, подію або діяльність у розмові з
незрячим. Кольори, поверхня, рухи і вказівники напряму можуть
зробити опис яскравішим для незрячого.
Орієнтуйте
Орієнтуйте незрячих у новому середовищі. Описуйте розмір, форму,
відстань, межі й кожну перешкоду чи потенційну небезпеку. Під час їх
діяльності орієнтуйте про розміщення об’єктів навколо них, якими вони
будуть користуватися. Аналогічно військовикам, незрячі аби пояснити
розміщення, часто використовують принцип годинника. Наприклад,
кажуть: „витяжний шнур на 3-ю годину, а гак на 9-ту―.
Ведіть і описуйте

Якщо особа з інвалідністю по зору погоджується на вашу допомогу, ви
повинні запитати: „Чи не бажаєте взяти мене під руку?―. Простягніть
своє передпліччя до нього так, щоб він зміг узяти вас під лікоть.
Триматися треба достатньо міцно, щоб втриматися протягом ходьби,
щоб було зручно. Так само тримаються діти, тільки за зап’ястя. Деякі
старші люди і ті, хто має проблеми з ходою, можуть не захотіти йти
попід руки. Їм треба пропонувати кращу підтримку. Вони можуть також
хотіти йти повільнішим темпом.

ВАЖЛИВО: Не намагайтеся вести незрячого, беручи його за руку!
Ваша рука має бути розслаблена, і особа з інвалідністю по зору візьме
вас правою рукою за лівий лікоть. Тримайте руку коло вашого тіла. Це
називається метод зрячого поводиря. Згідно з цим методом, особа з
інвалідністю по зору повинен йти на півкроку позаду вас. Оберіть
комфортний темп для вас обох. Якщо людина тягне вас назад чи
стискає руку, можливо, ви йдете надто швидко. Ніколи не штовхайте і
не спрямовуйте незрячу особу поперед себе! Намагайтеся
підтримувати її усвідомлення змін умов оточення. Не забувайте 160
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попереджати про бордюри, сходи, входи, вузькі проходи, пандуси та
інше. Вказуйте, куди ведуть сходи, і коли особа з інвалідністю по зору
досягає останньої сходинки. Коли ви допомагаєте незрячій особі сісти,
просто покладіть її руку на спинку стільця і дозвольте їй це зробити
самостійно. Пояснюйте, що ви робите під час самої дії.
Подумайте перед тим, як відчиняти
Попереджайте, коли ви підходите до дверей. Вільна рука незрячої
особи має бути з боку дверного полотна. Ви повинні зупинитися і
поміняти руки, якщо ви розташовані не так. Покладіть руку на ручку
дверей, дозволяючи незрячому простягти його руку разом з вашою.
Скажіть, у який бік відчиняються двері. Дозвольте незрячій особі
притримувати двері для вас обох.
Мінімізуйте фоновий гамір, коли інструктуєте незрячого. Сторонній шум
дуже відволікає і надзвичайно перешкоджає людям, які покладаються
на слухову інформацію про довкілля.
За потреби маніпулюйте, пояснюючи вказівки

Коли ви демонструєте якийсь навик, особи з вадами зору можуть хотіти
тримати свої руки на ваших під час виконання дії. Поясніть наочно
конкретними термінами, що саме ви робите в момент виконання.
Деколи краще стати позаду учасника, сягаючи попід його руками, щоб
вони лежали на ваших так, аби він міг точно відтворювати ваші рухи.

Фахівець туристичного супроводу повинен давати зрозумілі і чіткі
вказівки групам, у яких присутні особи з вадами зору. Вони, можливо,
повинні весь час мати перед очима групу, щоб зуміти відразу подбати
про усунення проблем, які можуть виникнути в незрячих. Письмові
матеріали та інструкції діяльності треба набрати збільшеним шрифтом,
перевести у брайлівський друк чи записати на аудіокасети.
Здоров’я і безпека
Немає підстав стверджувати, що з незрячими чи слабозо- рими людьми
можуть частіше виникати неприємні випадки під час рекреаційних
програм, ніж із їхніми зрячими колегами, за умови, що вони
дотримуватимуться заходів розумної безпеки. Наприклад, у коридорах і
проходах треба підтримувати чистоту, усунути всі непотрібні
перешкоди. Контрастні кольори можуть допомагати частково зрячим
особам. Отже, стіни і двері мають бути різних кольорів. Верхня і нижня
сходинки мають бути виразно позначені і, якщо можливо, бажано
змінити їхню поверхню, структуру, щоб їх можна було відрізнити на
дотик ногою чи паличкою. Ці заходи, звичайно ж, також корисні і для
зрячих та можуть запобігти нещасним випадкам загалом.
Більшість незрячих осіб, якщо не брати до уваги їхньої інвалідності,
практично здорові і не потребують надмірного захисту. Але в разі
небезпеки треба вжити заходів, щоб допомогти евакуювати насамперед
осіб з вадами зору.
Люди з вадами слуху
Слухові порушення – загальноприйнятий термін, яким описують і
узагальнюють всі види слухових вад, що варіюють від дуже легкої до
абсолютної глухоти. Історія розвитку послуг для людей з вадами слуху
є найдавнішою серед тих, які пов’язані з особами з інвалідністю в
цілому світі.

Деяка інформація, яку варто знати
Люди, які не чують, можуть мати й дефекти вимови, позаяк вони не
чують настільки добре, щоб коригувати фонетичні помилки у власній
вимові. Той, хто оглух у віці приблизно після семи років, зазвичай, має
нормальну мову і достатній словниковий запас.
З іншого боку, ті, що оглухли в більш ранньому віці, можуть мати більші
мовні і словникові обмеження, що може спричиняти певні проблеми при
спілкуванні.
Вади слуху поділяються на легкі, середні і тяжкі, залежно від ступеня
ушкодження, що його вимірюють у децибелах. Децибел – це одиниця
вимірювання інтенсивності звуку. Звук, що дорівнює нулю децибел, є
найтихішим, його чують люди з гострим слухом. Звичайна розмова
матиме гучність 60-70 децибел.
Суперечності в межах громади тих, хто не чує
Суперечності, які існують у такій громаді, пов’язані з термінологією, що
її використовують для характеристики людей з вадами слуху.
Значний відсоток громади нечуючих не визнає національної мови і
приналежності нечуючих людей, трактуючи себе як окрему мовну групу,
„націю― нечуючих осіб.
Ця частина громади вважає себе культурою, яку позначають великою
буквою Г. Цей аргумент побутує у середовищі глухих, які репрезентують
велику частину осіб, які мають спільну мову (мову жестів). Однак таке
твердження викликає заперечення, бо не всі люди, які не чують,
погоджуються з такою перспективою.
Багато хто із нечуючих не поділяє думки, щоб їх вважали окремою
культурою, а радше, бачить себе частиною усього суспільства.
Ураховуючи відсутність цілковитої згоди в цій суперечці, важливо бути
чуйним до думок різних людей, з якими доведеться контактувати.
Мова
Залежно від ступеня втрати слуху людина може чути звернену мову,
якщо вона чітка, і зрозуміло висловлена. Люди з досить тяж- кими
ураженнями слуху можуть бути здатні говорити чітко. Люди із ще
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тяжчими вадами слуху можуть бути здатні чути підсилену мову з
допомогою слухового апарата чи іншого пристрою.
Вимова деяких людей з тяжкими вадами слуху може бути трохи нечітка.
На противагу, деякі глухі не говорять, тому що вважають своєю рідною
мовою мову знаків (Таркінґтон і Зусман, 1992).
Читання по губах – це методика, засвоєна деякими нечуючими для
допомоги в розумінні інших, якщо вони їх не чують або не розбирають
мови. Читачі по губах спостерігають за устами співрозмовника і
розрізняють слова за формою та положенням губ і язика. Цим умінням
важко оволодіти, позаяк менше ніж 35 відсотків слів розпізнаються за
мімічними рухами. Вловлювання контексту та невербальної інформації
є суттєвим доповненням до цього вміння.
Жестикуляція
Нечуючі часто використовують як засіб спілкування жестикуляцію, яка
охоплює позиції і рухи рук, а також інші мови тіла, для зображення
поняття за допомогою стандартних символів. Мова жестів – це мова зі
своїми власними граматикою і синтаксисом. Мови жестів у різних
країнах суттєво відрізняються одна від одної.
Однією з форм мови жестів є зображення літер пальцями. Мова знаків
полягає у зображенні долонями певного символу для кожної літери
абетки. Літеру за літерою, згідно з правописом, складають у слова.
Інші методи спілкування
Деякі глухі використовують мову знаків, яка ґрунтується на фонетичній
системі. Для зображення мови застосовують вісім комбінацій руками і
чотири жести навколо обличчя. Для деяких нечуючих та німих єдиним
засобом спілкування є письмова мова. Декого з них не влаштовує
писання, позаяк їхня мова не відповідає стандартам синтаксису мови.
Деякі нечуючі користуються пристроєм із клавіатурою, що називається
―Текстофон‖, або TTY, який дає їм змогу спілкуватися з іншими
особами, які мають такі самі пристрої. Інші люди з ураженням слуху
користуються телефонами із звукопідсилювачем, що збільшують
гучність вхідного звуку. Такий телефон може використовувати будь-хто,
позаяк звук можна регулювати. Телефонна система, потрібна для
використання ―текстофона‖, поширена в багатьох країнах. Людина, яка

не чує, з ―текстофоном‖ може зв’язатися з телефонним оператором,
який, своєю чергою, зв’язується з особою без цього пристрою і може
передати повідомлення. У багатьох видах діяльності не виникає
потреби спеціально допомагати нечуючим, навіть із дуже значною
вадою слуху, за умови, що фактор комунікації взято до уваги.
Здоров’я і безпека
Люди з вадами слуху такі ж здорові, як і всі інші, і цілком спроможні
брати участь у різноманітних заходах. Вади слуху не обов’язково погано
впливають на рухливість і не створюють протипоказань для участі в
багатьох видах діяльності.
Спеціальні заходи безпеки можуть бути обов’язковими або ні.
Довготривала глухота тренує людей використовувати зір, а також
визначати й остерігатись небезпечних ситуацій. Пожежна та інша
сигналізації повинні охоплювати систему світла, що блимає. Учасники
мають бути проінструктовані, щоб вони переконалися, чи особи з
вадами слуху отримали повідомлення про небезпечну ситуацію, яка
виникла несподівано.
Люди з психічними захворюваннями
Деяка інформація, яку варто знати
Приблизно два відсотки населення уражені серйозними пси- хічними
захворюваннями. Причини виникнення цих захворювань невідомі, але,
можливо, їх багато, і це не є провиною людей чи їхніх родин. Додатково,
крім самого захворювання мозку, психічно хворі особи на певний період
часу можуть бути функціонально неспроможними здійснити базові
життєво важливі дії: соціальні відносини і стосунки, концентрація уваги
та ухвалення рішень, догляд за собою, працевлаштування, домашні
справи, освіта і рекреація. Проблеми психічно хворих людей
супроводжуються і дискримінаціями, якими можна пояснити їхню
обмежену участь у відпочинковій роботі в досвіді рекреаційної громади.
Додатковою ганьбою є також проблеми бідності серед багатьох з них.
Високий відсоток психічно хворих людей – це безробітні та особи в
економічно несприятливому становищі. Це результат взаємодії між
змінами, які вони пізнають у роботі та нездатності чи браку інтересу
роботодавця пристосувати їх до роботи.
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Психічно хворі особи – найширша група осіб з інвалідністю, якій
потрібні послуги громадських парків, рекреаційних і комерційнорекреаційних надавачів. Помилкові судження суспільства стосовно їхніх
потреб та можливостей, їхнє небажання відкривати себе невідомому та
потенційно неприємному середовищу, помилкові судження преси і брак
достовірної інформації про хороші і підходящі шляхи заважають
надавати потрібні та доступні послуги цим мешканцям.
Перший крок до розуміння людей з психічними захворюваннями –
усвідомлення того, що це справді захворювання.
Важливо розуміти різницю між психічним захворюванням і розумовою
відсталістю. Інтелектуальна недостатність – це
інвалідність, яка
сповільнює розвиток інтелектуального потенціалу особи. Розумова
відсталість позначається на рівні розумових здібностей. Останнім часом
розумову відсталість не вважають пожиттєвою особи з інвалідністю
стю, більше говорять про можливість особи незалежно жити в
суспільстві, ніж про розумові здібності. Сьогодні немає методів
лікування розумової відсталості. На відміну від неї, психічне
захворювання не вважають розвитковою особи з інвалідністю і не
пов’язують безпосередньо з розумовими здібностями.
Ріхтер (1984) пропонує розглядати психічні захворювання не як
наслідок особистих проблем, а як відповідь на стан навколишнього
середовища, створений суспільством, в якому кожен учасник переживає
складний період.
Існує багато видів психічних захворювань: депресія, маніакальнодепресивний психоз, шизофренія, невроз страху і розлади харчування.
Депресія – це психічне захворювання, що неабияк порушує настрій на
довгий період часу.
Симптоми глибокої депресії:
1.

Депресивний настрій.

2.

Значна втрата задоволення від більшості видів діяльності.

3.

Велика втрата ваги, не пов’язана з дієтою.

4.

Безсоння або підвищений артеріальний тиск.

5.

Психомоторне збудження або гальмування.

6.

Втома.

7.

Надмірне почуття вини або відчуття безвартісності.

8.

Занижена здатність оцінювати або нерішучість.

9.

Нав’язливі думки про смерть або задум суїциду.

Маніакально-депресивний психоз (біполярний розлад психіки) –
психічне захворювання, яке характеризується коливаннями настрою від
періоду надзвичайного піднесення до глибокої депресії.
Шизофренія – психотичне захворювання, за якого особа переживає
галюцинації, ненормальні емоції, порушення мислення і зміни
поведінки. В таких хворих можуть проявлятися позитивні симптоми, але
більшою мірою, ніж це вважається нормальним. В такому разі їхні
емоції надзвичайно екзальтовані, однак для людей із шизофренією
більш властивими є негативні симптоми, які проявляються у мірі
більшій, ніж просто знижені. Це може бути брак ентузіазму, знижене
задоволення і помітна втрата енерґії.
Ці особи мають певний рівень емоційної нестабільності, соціального
відсторонення або алогічне мислення.
Невроз страху
Неврози страху охоплюють фобії, панічні порушення і нав’язливі стани.
Особи з фобіями відчувають крайній жах, коли зустрічаються із
специфічними ситуаціями чи об’єктами і навіть можуть вносити зміни до
щоденних дій, аби уникнути специфічних ситуацій чи об’єктів. Паніка
характеризуються раптовістю, інтенсивними відчуттями жаху без
очевидних причин. Люди, які потерпають від нав’язливості, можуть
подолати страх методом повторювання, небажаних думок чи
ритуальної поведінки.
Розлади харчування
Розлади харчування – це серйозні, загрозливі для життя захворювання,
за яких люди проявляють захоплення їжею і невиправданий страх
набрати зайву вагу. Нервова анорексія і нервова булемія – два
найпоширеніші розлади харчування. Поширеність розладів харчування
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коливається в межах від одного відсотка до чотирьох відсотків, причому
90 – 95 відсотків уражень серед жінок.
Міфи, які оточують психічно хворих, і факти що їх заперечують
Міф №1: „Психічно хворі ніколи не зможуть бути нормальними―. Факт:
Психічні захворювання часто бувають тимчасовими за своєю природою.
Попередньо врівноважена людина може мати приступ, який триватиме
тижні або місяці, а потім повернутись до нормального стану на роки,
навіть пожиттєво, без подальших проблем. Повісити ярлик
ненормальної, людині, яка видужала, несправедливо й нереально.
Багато інших осіб зазнають чимало клопотів. Але у період між
приступами вони можуть почувати себе цілком добре.
Міф №2: „Якщо люди одужують від іншої хвороби, можуть самостійно
дати собі раду, то й люди, що одужують від психічних захворювань,
також повинні покладатися на себе―. Факт: Фактично більшість осіб, які
пережили хворобу, потребують допомоги чи реабілітації, щоб
повернутися до нормального функціонування. Так як після фізичних
захворювань необхідна фізична терапія, після психічних – соціальна
реабілітація. У разі хронічних захворювань, відмінності, які вони
переживають, стоять на заваді поверненню у суспільство без допомоги.
Міф №3: „Психічно хворі небезпечні. В будь-який момент вони можуть
ошаліти―. Факт: Люди, що перехворіли на психічне захворювання і
повернулись до своєї спільноти, мають більшу ймовірність, як мінімум,
бути наляканими, упокореними і пасивними. Вони рідко становлять
небезпеку для суспільства. Більшість з них ніколи не „ошаліють― одразу.
Експерти стверджують, що рецидив розвивається поступово, і лікарі,
друзі, сім’я чи сторонні особи достатньо досвідчені, щоб розпізнати
ранні симптоми. Тому рецидиви зазвичай визначають і усувають перед
тим, як виникнуть ускладнення.
Міф №4: „Ви не можете говорити з психічно хворим―. Факт: Більшість
осіб, які одужують, є раціональні та розумні, ви, звичайно, можете з
ними говорити. Навіть ті, хто фактично в даний час хворі, в більшості
випадків цілком раціональні у багатьох відношеннях. Вони можуть
потерпати від певних галюцинацій чи дратівливо діяти, але в моменти
спокою можуть обговорювати багато речей обґрунтовано й розумно.

Міф №5: „Для людей, які зазнали психічної хвороби, ця їхня дорога –
довга і звивиста, але що тут поробиш?―. Факт: Те, як ми ставимося до
людей, котрі видужують, може змінити їхнє життя. Ефективне лікування,
тяжка праця і хороша мотивація, можуть зійти нанівець, якщо
функціональна, роботяща, добре налаштована особа зазнає відмови у
працевлаштуванні, забезпеченні житлом чи іншими необхідними
речами через помилкові переконання і стереотипи.
Фокус на особу
Вивчайте людину, ставтеся до неї відповідно до ваших знань. Як і інші
особи з інвалідністю , люди з психічними захворюваннями – також
експерти; вони знають, що спрацьовує у їхньому випадку, а що ні. Є
тенденція говорити, що особи з психічним захворюванням нездатні
виражати свої думки чи приймати власні рішення. Це неправда.
Сприяти реінтеграції
Робіть усе, чим можете допомогти психічно хворим повторно вступити в
суспільство. Підтримуйте їхні спроби забезпечити себе домом, роботою
та рекреаційними можливостями. Через осуд, що часто виникає
168
168
стосовно психічно хворих, вони можуть мати труднощі з реінтеграцією у
свої громади. Важливо на цих ранніх стадіях забезпечити правову і
практичну допомогу.
Правова допомога
Не дозволяйте помилковим твердженням щодо психічно хворих
лишатись невиясненими. Багато людей має хибні і руйнівні думки щодо
цих питань, але вони щиро вірять, що їхні міркування цілком правильні.
Правильна інформація може змінити їхній підхід. Розповідайте,
поділіться з іншими інформацією про те, чого ви навчилися і
наполягайте, щоб до людей з психічними захворюваннями ставились
добре. Поможіть їм отримати найпотрібніше – шанс на краще.
Заперечуйте неадекватне застосування слів, таких як ―ненормальний‖,
―шизік‖, ―психопат‖, ―маньяк‖.
Застосування до рекреації
У минулому була тенденція заохочувати багатьох психічно хворих
брати участь у простій діяльності з окремим розміщенням, яка не
потребує особливого вміння. Залучення до громади – це найкраще

забезпечена заохочувальна участь у широкому спектрі самостійної
рекреаційної діяльності.
Спеціальні пристосування
необхідними.
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Відпочинкове навчання визначається як корисний підхід до сприяння у
задоволенні відпочинкових потреб людей з психічними захворюваннями
(Bullock&Luken, 1994). Реінтеграція через рекреаційну освітньовідпочинкову програму розвинули відповідно до потреби людей з
тяжкими і постійними психічними захворюваннями. Ця модель,
базується на пізнавально-поведінковому підході. На додаток до
відпочинкової освіти, інші рекреаційно-основані підходи до полегшення
добробуту та незалежності психічно хворих є відпочинкове
консультування (Moon Hickman, 1994), вправи (Hall, 1994), і різноманітні
реабілітаційні програми, базовані на рекреації (Annand, 1994). Compton
and Iso- Ahola (1994) детально розглядають деякі сучасні рекреаційноосновані підходи до забезпечення потреб психічно хворих.
Здоров’я і безпека
Психічні захворювання можна лікувати. Коли догляд і лікування
доступні, можна сподіватись на поліпшення чи повне одужання.
Здоров’я і безпека психічно хворих у рекреаційному середовищі
загалом не є чимось особливим, усе, як і для інших учасників. Деякі
психічно хворі приймають призначені ліки, які можуть дати побічні
ефекти. Залежно від лікарського засобу можуть бути підвищена
чутливість до перебування на сонці, легкі моторні тремори, набирання
ваги, нездатність їсти певну їжу, нечіткий зір, сухість у роті,
загальмованість і скутість рухів.
Рекреаційні послуги
„Тому, як я вже казав раніше, наші діти із наймолодших літ повинні
брати участь у всіх якнайчесніших іграх, бо якщо їх не оточує така
атмосфера, вони не стануть вправними громадянами, коли виростуть―.
– Сократ 420 р. до Р.Х.
Рекреація є потужною силою у житті кожного. Вона є приємністю для
нас. Вона збалансовує різні частини нашого життя, відживляє та
омолоджує нас. Багатьох наших знайомих та друзів ми знаходимо саме

під час періоду відновлення. Ніхто не хотів би позбуватися цієї частини
життя. Відновлення – це те, що більшість людей сприймає як їм
належне. Однак багато людей із вадами не має доступу до всіх
рекреаційних можливостей, маючи такі самі потреби та бажання, як і
інші люди. Декому з них відмовляють у цьому праві через відсутність у
них певних навиків чи здібностей. Дехто з них не має доступу до
відновлювальних послуг через недавно набуту травму фізичну чи
психологічну, яка перейшла у тимчасовий або постійний стан. Для такої
особи існує багато причин не мати повноцінного життя, хоча всі люди
мають право користати з усіх зручностей громадян, ураховуючи їхні
права, привілеї, можливості та відповідальність.
У цьому розділі ми розглянемо організаційні та індивідуальні питання,
які сприяють і заважають доступу до рекреаційних програм та послуг.
Залучена (інклюзивна) рекреація та відпочинок
Суть
Особи з розумовою відсталістю повинні мати можливість брати участь у
тих самих рекреаційних та відпочинкових заходах, що й усі громадяни.
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Сьогодні більшість із доступних можливостей обмежені сегрегованими
видами діяльності.
Наявність
якісних
залучених
(інклюзивних)
рекреаційних
та
відпочинкових заходів у громаді позитивно впливає на всіх громадян
кількома шляхами:
1.
Особи з інвалідністю мають можливість спілкуватись з особами
без інвалідності, та вчитися від них. Така взаємодія та приклад
дозволяють їм розвивати відповідні соціальні навички, підвищувати
самоусвідомлення та самооцінку.
2.
Особи з інвалідністю вчаться використовувати ширші можливості
рекреації та відпочинку, які використовують інші люди в громаді, що
збільшує їхню участь в рекреаційних заходах, в такий спосіб
покращуючи фізичну форму та заряджаю чи енергією.
3.
Вибір залученої рекреації допомагає людям без інвалідності
зрозуміти, що люди з особливими потребами можуть брати у рекреації
участь разом з ними, якщо їм надати таку можливість.

4.
Особи з інвалідністю та без неї, діючи разом у відповідних для
їхнього віку заняттях, розвивають навички і ставлення потрібні, щоб
жити в суспільстві.

Досвід проведення залучених відпочинкових заходів заохочує та
посилює бажання людей із різною справністю гідно брати участь у
спільних діях. Він також забезпечує оточення, яке спонукає до
фізичного, соціального та психологічного залучення людей із різним
досвідом та рівнем вмінь. Залучення відкриває потенціал особи до
повної і активної участі у відпочинкових заходах, до здобуття досвіду.
Крім того, користь від такої участі може проявлятись у:
–
забезпеченні позитивного досвіду щодо рекреаційних процедур,
який посилює фізичне, розумове, соціальне, духовне й емоційне
зростання і розвиток кожної особи;
–
розвитку взаємин між ровесниками і людьми різних поколінь, які
дозволяють кожній особі розділяти прихильність, підтримку,
товариськість, допомогу одне одному;
–
розвитку підтримки всередині громад, яка сприяє змінам
суспільної свідомості у бік більшої підтримки, гідності, самоповаги,
залучення у суспільство.

Як фахівець туристичного супроводу або організатор туристичної
програми має визначити, чи певна особа повинна й може брати у ній
участь? Не так багато професіоналів є достатньо кваліфікованими,
щоби робити правильні висновки лише на основі фізіологічних та
психологічних даних. Навіть якби вони були достатньо кваліфікованими,
то чи є збір таких даних правом/повноваженням фахівця туристичного
супроводу? Ми вважаємо, що ні.
Однак ми все-таки вважаємо, що фахівець туристичного супроводу
повинен допомагати людям визначитись, як вони можуть брати участь в
активних діях у межах туристичної програми, незважаючи на наявність
чи відсутність інвалідності у цих осіб.

Зменшення або скасування плати для інвалідів становить дилему для
фахівців туристичного супроводу, які прагнуть забезпечити їхню
доступність. Якщо особи з певними обмеженнями мають брати участь у
програмах з усіма іншими, то чи треба трактувати їх по-особливому?
З іншого боку, без особливого врахування можливостей
осіб з
інвалідністю до сплати внесків, їхня участь у програмах може бути
неможлива. Врахуйте такі запитання, які треба поставити та знайти
відповідь на них:
1.
Чи повинна туристична компанія (музей, галерея тощо) провадити
політику, яка давала б змогу особам з обмеженими фінансовими
можливостями брати участь у її програмах?
Слід узгодити з керівництвом, чи можуть бути доступними спеціальні
фонди особам, які потребують підтримки, та чи існують необов’язкові
внески. Деякі аґенції, які пропонують спеціальні екскурсійні програми,
встановлюють нижчу плату за ці програми, ніж за інші. Така практика
заохочує осіб з обмеженими фінансовими можливостями продовжувати
брати участь окремо у програмах. Мабуть, таку ж нижчу оплату можна
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встановлювати на всі програми однієї категорії, і деякі особи з 172
інвалідністю можуть брати участь у загальній програмі за плату, яка
встановлена для особливої програми.
2.
Яких іще заходів можна вжити, щоб уможливити доступ до
програм
осіб з інвалідністю із обмеженими фінансовими
можливостями?
Якщо не розроблялися ніякі організаційні розв’язки, скасуйте або
зменшіть плату за ваші програми, що ґрунтується на певних,
встановлених вами критеріях. Це могло б передбачати розроблення
„плаваючої― схеми плати для учасників. Деякі агентства домовляються з
особами з інвалідністю про отримання від них певних послуг взамін
плати за участь у програмі.
Треба заснувати фонд допомоги інвалідам, які цього потребують.
Проект заснування фонду чи добровільні внески від громадських груп
могли б посприяти створенню такого фонду.

Залучити громадські об’єднання, духовенство чи підприємства для
спонсорства. Меценати могли б допомогти із внесками за програму та
надати добровольців (якщо такі потрібні).
Організувати доброчинне надання потрібних матеріалів та обладнання
(можливо, транспорту), що значно знизило б плату за участь у програмі.
Можливість
порибалити

Спорт для всіх

Асистування під час прогулянки на конях
Уміння бути щасливими
Проблеми правової відповідальності
Відповідальність є причиною того, що туристичні
аґенції часто пропонують неоднакові умови для осіб із певними
обмеженнями. Загальна тенденція іде в бік того, щоб зменшити
можливості участі у програмах людей із вадами, адже вони більше
схильні отримати травм чи пошкоджень і тому є підвищеним правовим
ризиком для аґентства. Однак, викреслювання прізвища особи з
інвалідністю із списку через імовірний правовий наслідок є порушенням
моралі, якщо не букви закону.
Таку відповідальність треба розглядати не як спробу раціоналізації і
правовий захист проти вилучення зі списку осіб з інвалідністю, а як
потенційну перешкоду для внесення їх у список. Перед визнанням
відповідальності, причиною вилучення когось із програми, зверніть
увагу на питання та проблеми, пов’язані з нею. Як впливає пропозиція

доступу до програми на правову відповідальність агентства? Які заходи
може вжити агентство, щоб забезпечити доступ до програм та заходів?
Ось деякі особливі питання та проблеми, що їх треба врахувати, та
деяка основна інформація, яка може допомогти при вирішенні
питань відповідальності:
1.
Чи маєте ви досвід розв’язання проблем забезпечення правової
відповідальності та необережності?
Юридична відповідальність та недбалість є складними поняттями, які
не можна розтлумачити коротко. Якщо вам незнайомі ці терміни,
перегляньте визначення далі, де одним джерелом інформації є
керуючий персонал у туристичних/рекреаційних аґентствах.
І. Юридична відповідальність означає взаємо відповідальність між
партнерами, котру визнають суди. Для громадського управлінця
правова відповідальність виливається у матеріальну відповідальність
або в рішення суду про відшкодування шкоди за пошкодження, отримані
в парку чи громадському місці, або під час участі у туристичній програмі.
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ІІ. Недбалість – нездатність особи діяти так, як відповідальна та уважна
особа повинна діяти за подібних обставин, щоб запобігти піддаванню
інших небезпеці. Особа, яка прагне відшкодування шкоди – позивач,
який повинен ствердити чотири складові, щоби недбалість було
доведеною: 1) окреслити коло обов’язків відповідача; 2) наявність
порушення прийнятого стандарту; 3) наявність самої дії та причинного
зв’язку між недбалістю та ушкодженням; 4) наявність реальної шкоди,
завданої особі позивача та його майну, а не такої, яка могла б бути
спрямована позивачем на суто спекулятивні цілі.
2.
Чи берете ви насправді на себе більшу відповідальність за осіб з
інвалідністю осіб, які беруть участь у вашій програмі?
Чотири елементи, описані вище, мусять бути доведені в кожному
випадку, незалежно від характеристик позивача. Ключовим моментом є
те, що стандарт належного піклування є об’єктивним критерієм, який
ґрунтується на загальноприйнятих стандартах дій добросовісних осіб. А
спосіб піклування та управління можуть відрізнятися залежно від
обставин.

3.
Усвідомлюючи те, що вам треба проявити найвищий стандарт
піклування до деяких осіб з інвалідністю осіб, чи можете ви визначити,
які дії вам потрібно вчинити для того?
Загалом ваші дії повинні ґрунтуватися на розсудливості. Розсудливою
особою є той, хто запобіжить чи передбачить можливість потенційної
небезпеки отримання травми чи настання нещасного випадку в цих
обставинах і чинитиме так, щоб якомога більше зменшити чинники, що
можуть спричинити до того.
Трьома основними обов’язками розсудливих професіоналів є:
1)

адекватний нагляд;

2)

відповідні висновки;

3)

правильні інструкції.

У багатьох випадках залучення осіб з інвалідністю осіб до активних
занять, які ви пропонуєте, не викличе потреби застосовувати якісь вищі
стандарти. Ніяких додаткових обов’язків для вас, як розсудливої особи,
не потрібно.
Подумайте, які із запобіжних заходів ви застосуєте, щоб відвести
потенційний ризик. Ви можете й не знати про всі з них, якщо вони
зв’язані з участю особи в кожному конкретному випадку і є різними. У
такому разі проконсультуйтесь із професіоналами. І найважливіше є
провести зустріч із особами з інвалідністю людьми, щоб з’ясувати
більше про їхні можливості та обмеження, про потенційну небезпеку, на
яку вони наражаються, та про те, що можна зробити для її зменшення.
Стандарт розсудливої особи не робить фахівця туристичного супроводу
абсолютним ґарантом безпечності учасників, як і не зменшує
відповідальності учасника і його обов’язку проявляти обережність.
Якщо організатор діяв так, як діяла б розсудлива та добросовісна особа
за подібних обставин, а учасник усе-таки отримав травму, то
організатор не повинен за це відповідати.
Важливо є
експертом у
розсудлива
відповідними

усвідомити, що фахівець туристичного супроводу є
місці, призначеному для туристів. У таких випадках
особа є освіченим організатором із досвідом та
для нього навиками. Цей стандарт наділяє професіонала

відповідальністю за слідкуванням за новими стандартами безпеки,
напрямками у плануванні таких заходів тощо.
4.
Що робити, якщо я не маю змоги забезпечити стандарт
піклування, необхідний для безпечного доступу?
Можливо, не кожна особа зможе брати участь у кожній із
запропонованих програм. Однак ви не можете відкидати можливості
участі, яка ґрунтувалася б лишень на ваших припущеннях.
Дізнайтеся про обмеження і доступність окремої особи до певних
екскурсій, в яких вона виявляє бажання взяти участь. Критерієм для
участі в туристичній подорожі має бути суто здатність особи проявляти
певні навики та вміння, які потрібні для здійснення таких дій, а не
наявність чи відсутність певних вад.
У ситуації, коли ви з певних причин не можете забезпечити стандарту
піклування, потрібного для безпечного доступу, узгодьте це питання з
юристом у вашій компанії. Юрист може посприяти у ствердженні того,
що забезпечено рівні можливості і, що нема дискримінації.
Використання праці волонтерів
У деяких випадках проведення певних екскурсій буде пов’язане з
потребою збільшити кількість людей, залучених у програмі. Першим
розв’язанням цієї проблеми є клопотання про надання більших
фінансових ресурсів, щоби бути в змозі найняти й оплачувати роботу
більшій кількості людей, які працювали б з вами. Деколи така схема
спрацьовує. Але здебільшого – ні! Негативна відповідь на запит про
надання більших коштів не повинна бути причиною відмови особам в
участі у програмі. Існують альтернативи оплачуваній роботі.
Волонтери можуть бути важливим ресурсом для туристичної компанії.
Завдяки їм можна забезпечити доступ усім людям. Волонтери можуть
бути асистентами, щоби особи з інвалідністю могли брати участь в
пропонованих екскурсіях, якщо з ними провести відповідний тренінг.
Окрім того, волонтери поліпшують репутацію туристичної компанії в
суспільстві. Це може допомогти вам розширити вашу діяльність на всіх
учасників соціальної групи із залученням малих витрат або їх
відсутністю узагалі. Також сприяє збільшенню кількості екскурсій, зміни
їх природи та якості.
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Примітка. Очевидно, найважливішою роллю волонтера є забезпечити
доступ особі з особливими потребами пересування, бути для неї
компаньйоном, другом, учителем і товаришем. Такі волонтери надають
особі з інвалідністю підтримку та допомагають долати бар’єри.
Рекомендації до персоналу готелів, турбаз і т.ін., а також
туристичних фірм
Уся інформація про роботу тієї або іншої фірми, яка надає туристичні
послуги, має бути доступною незрячим і слабозорим:
а) реклама на телебаченні має бути дубльована голосом, телефони й
текст рядка, що „біжить―, зазначені графічно.
б) інтернет-сайти повинні бути адаптовані й мати текстову версію або
текстове маркування усіх зображень, уся інформація мусить бути
доступна тим, хто для одержання інформації використовує програму
екранного доступу jaws або аналогічні їй.
в) персонал фірми, яка надає туристичні послуги, має бути під
готовлений теоретично й повинен уміти, працювати з особами з
інвалідністю: як та яку інформацію їм надавати (тут є специфіка
запитань і найчастіше працівники не розуміють, що в них намагаються
запитати).
г) туристична організація повинна подбати про те, щоб у літаках,
автобусах, поїздах надавали зручні місця клієнтам. Наприклад, для
незрячого зручними в поїзді є два купе: перше й останнє.
Готелі
Персонал повинен пройти перепідготовку або підвищення кваліфікації,
окрім як надавати першу допомогу, він повинен знати й уміти дати
інформацію незрячому або слабозорому клієнтові. Крім цього, під час
поселення в готель персонал має з’ясувати у клієнта, чи потрібен
незрячому провідник для ознайомлення з місцевістю готельного
комплексу. Працівники готельного комплексу повинні надати в номер
клієнта всю інформацію шрифтом Брайля: розклад режиму дня,
довідкову інформацію про готельний комплекс, прейскурант додаткових
послуг, телефонний довідник внутрішніх телефонів готелю тощо. Номер
для осіб з інвалідністю має бути близько до ліфта, сходів, пожежного
виходу, тобто повинен бути розміщений так, щоб особа з інвалідністю

по зору легко увійшов у номер і вийшов із нього за будь-якої штатної чи
позаштатної ситуації.
Доступність
–
Дуже важливо, щоб готель чи турбаза, на якій перебуває особа на
кріслі колісному була максимально пристосованою до її потреб і
містила в собі кілька таких приміщень.
–

Саме приміщення має бути просторим та зручним.

–
Усі вимикачі, дверні ручки, шафи, полички, телефони мають бути
на зручній висоті для сидячої людини.
–
Ванна та туалет мають бути відповідно пристосовані різними
необхідними аксесуарами.
–
Усі приміщення, як і сама територія відпочинкового комплексу,
мають бути абсолютно безперешкодними для будь-якої людини.
Безперешкодний доступ стосується також інших поверхів будівлі та
різних типів відпочинку, як, наприклад: басейн, сауна, тренажерний зал,
більярд та інше.
–
Усі ці приміщення мають бути не лише доступними, а й відповідно
облаштованими для відпочинку осіб з інвалідністю.
–
Уся необхідна інформація та послуги має бути доступна при
потребі.
–
При відсутності тих чи інших зручностей для осіб на візках, будьякий номер у готелі чи турбазі має бути ―гнучким ‖, тобто, бути готовим
до будь-яких змін при потребі.
Обслуговування
–
Незважаючи на безбар’єрність певної споруди, обслуговуючий
персонал має знати і вміти застосовувати елементарну техніку
переміщення людини на кріслі колісному.
–
Персонал має бути готовим до розмови з особам з інвалідністю і
ставитися до нього, як до будь-якої іншої людини.
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–
Персонал має надавати будь-яку інформацію, потрібну людині на
кріслі колісному, а також сторонню допомогу в разі потреби.
–
Усі розважальні та відпочинкові заходи мають також розраховані
для осіб на візках.
Кафе, ресторани
У готельних комплексах мають бути зарезервовані місця для осіб із
фізичними обмеженнями. Столики повинні стояти недалеко від входу й
підходи до нього не можна чинебудь перекривати. Особа з інвалідністю
по зору має самостійно, без помилок і перешкод для інших
відпочиваючих, зайняти своє місце за столиком, а також безперешкодно
покинути його.
Офіціанти повинні:
а) особливо уважно спостерігати за таким столиком, тому що особа з
інвалідністю по зору не може „виловити― офіціанта самостійно;
б) із зміною страв офіціант повинен попереджати й коментувати (за
методикою) усі свої дії: що прибрано, що принесено, які зміни на столі
відбулися й т.ін.;
в) під кришку столу можна вмонтувати кнопку виклику офіціанта, тому
що умовними жестами не завжди зручно привертати до себе увагу.

Територія
Територія готельного комплексу має
переміщення по ній незрячої людини:

бути

пристосована

для

а) ніяких навісів і дашків, що стирчать, труб і т.ін.;
б) на доріжках повинні бути рельєфні позначки (перед сходами, на
перехрестях тощо);
в) кожна будівля повинна мати біля входу, навіть ―чорного‖ і закритого,
брайлівську позначку з назвою, функціональністю входу, режимом
роботи тощо;

г) готельному комплексу треба мати в себе для безкоштовного надання
незрячому клієнтові брайлівського плану (карти) те- риторії та
найближчих околиць.
Доступність
–
Територія, на якій знаходиться певний ресторан чи кафе, має бути
придатною/пристосованою для пересування особи на кріслі колісному.
–
Якщо на території даного закладу передбачені паркувальні
майданчики для паркування машин, необхідно, щоб 2-3 чи більше
паркувальних місць було передбачено для
осіб з інвалідністю,
враховуючи межі паркувальних місць для мікроавтобусів.
–
Паркувальні місця для осіб з інвалідністю мають бути відпо- відно
позначені і мати відповідні позначення, щоб особа з інвалідністю без
особливих труднощів змогла побачити їхнє місце розташування. Це
також запобігатиме паркуванню інших машин у місцях призначених для
осіб з інвалідністю.
–
Паркувальний
майданчик
має
(контрастними від поверхні кольорами).
–
Біля паркувального
маневрування візком.

місця

має

бути

добре

окреслений
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бути

достатньо

місця

для

–
В’їзд і виїзд з паркувального майданчика має бути окреслений
контрастними орієнтирами і розташовані на безпечній відстані від
центральної дороги, і як найближче до входу у приміщення.
–
Увесь шлях, враховуючи шлях із паркувального місця, має бути
рівним та гладким, без зайвих дизайнерських перешкод, як наприклад:
сходи, скульптури та інше. Усі зайві предмети, а також баки для сміття
мають бути розміщені за межами доріжки пересування до ресторану чи
кафе.
–
Головний вхід ресторану чи кафе має бути облаштований відповідним пандусом, якщо там передбачені сходи.
–
Пандус повинен мати відповідний нахил, враховуючи будівельні
норми, мати рівну та гладку поверхню з захисними бордюрами по краях
(щоб уникнути перекидання візка), а також мати поруччя з двох сторін
пандуса.

–

Місця біля входу має бути достатньо для маневрування візком.

–
Вхід у приміщення має бути доволі широким, враховуючи всі типи
візків.
–

Усі дверні ручки у приміщенні мають бути не кулястої форми.

–
Якщо місця у ресторані чи кафе не відповідають потребам осіб на
візках, то в такому випадку кілька окремих місць мають бути
пристосовані до потреб таких людей.
–
Ці місця не повинні бути у спеціально відведеному для цього
приміщенні. Це може викликати у особи з інвалідністю відчуття
дискримінації стосовно інших осіб.
–
Потрібно, щоб у приміщенні було достатньо місця для
пересування на кріслі колісному: між столиками, до барної стійки, до
приміщення у туалет та інше. Це дозволить не створювати
незручностей ані для особи на кріслі колісному, ані для персоналу та
іншим відвідувачам.
–
У будь-якому ресторані чи кафе будь-яке приміщення для туалету,
як і сам туалет, має бути пристосованим до потреб осіб з інвалідністю
на візках. Повинно бути достатньо місця для пересування, відповідно
обладнаний туалет та інші підручні засоби.
–
Усі дверні ручки, вимикачі світла та інше мають бути розташовані
на висоті, зручній для осіб на кріслі колісному.
–
Враховуючи можливі інші потреби осіб на візках, меню та інша
інформація має бути надрукована зручним для читання шрифтом (що
відрізняється від інших поверхонь).
–
Уся друкована інформація та позначення мають бути добре
помітні та розташовані на зручній висоті.

Обслуговування
–
Увесь персонал має бути психологічно готовим до спілкування з
особами на візках. Ставлення до особи з інвалідністю має бути таким,
як до будь-якої іншої особи.

–
Враховуючи різноманітні складності травм та захворювань людей
у візках, необхідно, щоб обслуговуючий персонал, наприклад, підходив
до столика, де сидить особа на кріслі колісному, і пропонував зробити
замовлення, або надати їй ту чи іншу інформацію, яку він/вона з тих чи
інших причин не може одержати самостійно.
–
Якщо ж певний заклад не має тих чи інших пристосувань, як
наприклад пандус, але все ж таки готовий приймати людей на візках, в
такому разі необхідно, щоб обслуговуючий персонал був обізнаний з
елементарною технікою переміщення людей на візках.
Магазини та супермаркети
Вимоги доступності для магазинів та супермаркетів щодо облаштування
паркувальних місць, під’їздів та входів-виходів такі ж самі, як і для кафе
і ресторанів. Однак є кілька додаткових вимог:
–
Двері до магазину мають відкриватися без докладання надмірних
зусиль. Краще, коли це будуть автоматичні двері.
–

Усі дверні ручки у приміщені мають бути не кулястої форми.

–
Необхідно, щоб у магазині було достатньо місця для пересування
на кріслі колісному. Особливо це стосується проходів між прилавками,
касами та інше.
–
Якщо не можливо зробити так, щоб людина на кріслі колісному
могла без проблем дістати будь-який товар з прилавку, тоді необхідно,
щоб у кожному окремому відділі поруч з будь-яким прилавком був
розташований ще один нижчий по висоті і зручний для осіб на візках.
–
Також потрібно облаштувати зручну та нижчу за висотою касу, де
особа на кріслі колісному зможе розрахуватися за вибраний товар.
–
У будь-якому магазині чи супермаркеті повинно бути туалетне
приміщення, туалет має бути пристосованим до потреб осіб з
інвалідністю. Все це має враховувати достатньо місця для пересування,
відповідно обладнаний туалет та інші підручні засоби.
–
Усі дверні ручки, вимикачі світла та інше мають бути розташовані
на висоті, зручній для осіб на кріслі колісному.
–
Уся друкована інформація та позначення мають бути добре
видимі та розташовані на зручній висоті.
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Обслуговування
–
Персонал не повинен боятися запропонувати неповносправ- ній
особі свою допомогу.
–
У разі потреби персонал може вказати особі на кріслі колісному,
де розміщені ті чи інші товари, які її цікавлять. Це також стосується
будь-якої інформації, що потрібна цій особі, як покупцеві.
–
У разі відсутності відповідних прилавків для осіб на візках,
персонал має допомогти придбати товар і за потреби допомогти
розплатитися у касі.
–
Дуже важливо, щоб персонал допомагав людині на кріслі
колісному доставити придбаний товар до автомобіля чи іншого місця.

Більше інформації про роботу з особами з інвалідністю можна
отримати, відвідавши тренінг ―Активний відпочинок та туризм для осіб з
інвалідністю‖.

2.1.5. Анотація курсу: «Активний відпочинок та туризм для
осіб з інвалідністю»
1.

Мета і завдання курсу

Мета цього курсу – підготовка фахівців туристичного супроводу
(екскурсоводів, гідів-перекладачів, провідників та інших) до проведення
екскурсій із групами туристів, які серед інших екскурсантів
включатимуть осіб, що мають суттєві обмеження здоров’я (порушення
рухових, сенсорних (сліпота, глухота), розумових чи психічних функцій),
а також їхніх родичів. Екскурсоводи мають розуміти особливості і
вимоги, які накладає інвалідність на загальний підхід до екскурсійних
послуг. Також стоїть завдання підготувати працівників екскурсійного
обслуговування до роботи у середовищі старого міста, яке фактично не
пристосоване до переміщення та орієнтації в ньому людей з
особливими потребами, зокрема, самостійно складати туристичні
маршрути. Також у разі потреби екскурсоводи зможуть надати потрібну
допомогу у подоланні бар’єрів – сходів, бордюрів, високих порогів тощо.

Після закінчення курсу фахівці туристичного супроводу:
•
розумітимуть ставлення суспільства до питань інвалідності в
історичному контексті та в українському культурному середовищі;
•
знатимуть законодавчі основи соціальної захищеності осіб з
інвалідністю в Україні та елементи державної політики в цій галузі;
•
матимуть поняття про важливість правильного спілкування, мови і
термінології ведення туристичного супроводу;
•
матимуть деяке розуміння життя з інвалідністю з точки зору особи,
родини і соціального оточення;
а також будуть вміти:
•
поєднати теорію і практику ведення екскурсій для осіб з
інвалідністю та їх родин;
•
оцінити
впливи
юридичних,
економічних,
політичних,
технологічних і професійних обставин на інвалідів, їх сім’ї та вибрати
правильний підхід у кожному конкретному випадку;
184
•
розвинути та вдосконалювати навички спілкування, асистування, 184
допомоги особам з інвалідністю особам, враховуючи багатоманітність
умов і ситуацій;

•
виробити навички роботи з групою, в яку включені особи з
інвалідністю;
•
визначати фізичні, звичаєві, психологічні та інституційні бар’єри і
перешкоди щодо повного залучення осіб з інвалідністю у всі сфери
суспільства та виробляти в собі здатність їх подолання.
2.

Організаційно-методичні вказівки

Курс складається із 5-ти розділів, по 2–4 теми у кожному. Кожна тема
складається з теоретичної частини, зміст якої коротко розписаний, і
практичних занять, представлених у вигляді вправ. Вказані основна
мета і завдання кожного заняття, щоби щоразу можна було оцінити,
наскільки їх досягнуто. Наприкінці кожної теми наведено перелік
навчальних засобів – роздаткових матеріалів, плакатів, відеофільмів.
Більшість тем вимагають попередньої самостійної підготовки, читання

та осмислення обов’язкових та додаткових навчальних текстів, список
яких також подано.
Предметом курсу є вивчення інвалідності, щоби правильно та
ефективно надавати послуги людям, які мають багато особливостей та
особливих потреб. Як передбачено, екскурсоводи провадитимуть
діяльність у сфері, суміжній із громадським сектором та в тісних
партнерських відносинах із організаціями осіб з інвалідністю. Тому
важливим завданням курсу є досягнути розуміння і виробити
прогресивне ставлення до цих соціальних проблем. Інформація з цих
питань сьогодні доволі фрагментарна, подана в різних джерелах. Це і
документи уряду, і матеріали преси, і буклети громадських організацій.
Навчальну літературу перекладено, для доброго розуміння вона
вимагає обговорень, щоб ефективно переносити описаний досвід на
український чи польський ґрунт.
Щоб освоїтись у цій сфері не достатньо ―посидіти в бібліотеці‖. Потрібні
певні психологічні зусилля та праця над собою для тренування вмінь.
Крім інформаційного і тренувального компонентів дуже важливим є
мотиваційний компонент навчання. Цього досягають, залучаючи гостейдоповідачів та інструкторів із числа самих осіб з інвалідністю, а також
стимуляційними/тренувальними
заняттями.
Практичні
заняття
проводять інтерактивними методами, з, можливо, активнішим
залученням курсантів до діяльності.
В межах курсу є значний практичний компонент, де курсанти
навчаються, виконуючи конкретні практичні завдання, які їм можуть
знадобитися в майбутній роботі. Є також заняття, де вони навчаються
користуватись милицями, іншими допоміжними пристосуваннями та
інвалідним візком. Ці заняття проводять з асистуванням інструкторів з
числа осіб з інвалідністю. Ці практичні завдання, разом із заняттями, на
які запрошують гостей-лекторів із інвалідністю, допомагають
екскурсоводам краще зрозуміти предмет і виробити практичні навички
та особисте позитивне ставлення. Запрошені співдоповідачі – це
громадські лідери, надзвичайно глибоко обізнані ―зсередини‖ з усіма
питаннями і проблемами, які виникають у людей з інвалідністю. Вони
створюють ―місток‖ до розуміння цих проблем. До кінця курсу у
більшості курсантів зникають перші шокові відчуття, незручність,
жалісливість під час контакту з особами з інвалідністю, принаймні

курсанти вчаться контролювати ці почуття в життєвих ситуаціях, коли
активно шукають можливі розв’язання проблем.
Важливо, щоб курсанти відвідували заняття, активно брали участь у
групових завданнях, обговореннях, розвивали дух співпраці між собою
та з усіма особами, залученими до занять. Важливо, щоб вони активно
застосовували свої знання і вміння з інших дисциплін, професійні
принципи і етичні норми.
3.

Зміст дисципліни

Тема 1. Потреби екскурсантів з інвалідністю в контексті прав
людини
1.1. Знайомство. Загальний огляд курсу. Зв’язок з практикою. Чому
вивчати права особи з інвалідністю важливо і де це може придатися в
роботі. Приклади можливої майбутньої роботи екскурсовода з особами
з інвалідністю, зокрема у Львові.
Практичне заняття №1. Ідентифікація актуальних потреб
інвалідністю

осіб з

186
Мета: Формування підходів до надання екскурсійних послуг особам з 186
інвалідністю в конкретних ситуаціях у Львові та в Україні.

Завдання: Виявити специфіку екскурсійної роботи з особами з
інвалідністю в контексті України.
Вправа 1. Курсанти подають проблеми їхніх клієнтів, родичів, знайомих,
сусідів із інвалідністю.
Вправа 2. Робота в групах. Вироблення підходів до вирішення потреб
осіб з інвалідністю осіб під час подорожей та екскурсій. Ідентифікація
вкладу екскурсійного працівника в допомогу особам з інвалідністю, їх
організаціям, виявлення перспективних напрямків діяльності.
1.2. Професійні вимоги, професійна етика, суміжні професії. Роль
фахівців туристичного супроводу у роботі з особами з інвалідністю. та
їх організаціями. Вартість життя особи з інвалідністю.
Теоретична частина

Професії у сфері туризму. Проведення екскурсій, як професійна сфера
діяльності. Імідж професії: внутрішній, зовнішній. Професійна етика в
роботі з клієнтом.
Тема 2. Особистий досвід і вироблення ставлення курсантів до
осіб з інвалідністю
2.1. Особисте
ознайомлення
з
особою
з
інвалідністю.
Спілкування і виявлення потреб. Психологія інвалідності.
Проблеми, перед якими постають люди з особливими потребами.
На що треба звернути увагу.
Теоретична частина
1.
Фактори ризику. Статеві відмінності в статистичних показниках
інвалідностей та відмінності потреб: діти/дорослі/старші особи;
чоловіки/жінки; недавно/давно набута/ хронічна особи з інвалідністю
сть. Проблеми старшого віку.
2.
Проблеми, перед якими постають особи, що захворіли/зазнали
травми/ураження. Проблеми здоров’я. Втрати: втрата самосприйняття;
економічні витрати; втрата статусу; втрата приватності; втрата
незалежності.
3.

Спостереження/оцінювання потреб в екскурсійній роботі.

Практичне заняття №2.1: ”Оцінювання потреб особи”
Мета: Формування вміння спостерігати і оцінювати потреби особи,
пов’язані з її особи з інвалідністю стю.
Завдання: Провести оцінювання потреб у конкретних ситуаціях; виявити
і проаналізувати потреби особи, поставивши себе на її місце.
Вправа 1. Рольова гра: ‖ особа з інвалідністю‖ 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)
курсанти виконують у групах спільне завдання (наприклад, будують з
кубиків замок), пізніше „особи з інвалідністю‖ діляться своїми
враженнями. Спільно знаходять шляхи, як можна допомогти всім
почуватися прийнятими.

Навчальні засоби: Засоби для симуляції інвалідності: окуляри/маска,
затички до вух, м’ячик, рукавиці. Роздаткові матеріали: письмові
інструкції для „осіб з інвалідністю‖ і „здорових‖; форма „Що може
допомогти‖
Практичне заняття № 2.2. Зустріч з особою,
травми/особиста історія про особи з інвалідністю.

яка

зазнала

Зустріч і спілкування з особою, яка зазнала травми. Питання і відповіді.
Обговорення (після того, як особа з інвалідністю пішла).
Мета: Подолати культурний шок від конфронтації з інвалідністю,
навчитись долати незручність, страх, відразу чи інші негативні почуття.
Завдання: Активно слухати особу з інвалідністю, спілкуватися з нею,
задавати суттєві питання, контролюючи свої почуття.
Методичні поради: Викладач має організувати зустріч і бесіду з особою,
яка залишить у курсантів дуже позитивне враження. Це має бути
особистість, яка дечого досягла в житті, незважаючи на інвалідність. Це
може бути громадський лідер, людина, яка займає якусь важливу
посаду, бізнесмен, політик; однак з явною особи з інвалідністю. 188
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Розмова має точитись навколо інвалідності, 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. Тому, 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
курсанти в обговоренні висловлюватимуть збалансовані враження. Це
ознака нормалізації сприйняття інвалідності.
2.2. Особливість роботи фахівця туристичного супроводу з
деякими групами і категоріями осіб з інвалідністю.
Теоретична частина
Заняття 1. Особи з порушеннями опорно-рухового апарату.
Неврологічні порушення. Ортопедичні проблеми. Ампутації.
Заняття 2. Сліпота. Глухота.

Заняття 3. Розумова відсталість/навчальна інвалідність. Психічні
розлади.
Тема 3. Особистий досвід користування інвалідним візком.
Техніка їзди і подолання перешкод. Допоміжне обладнання
для переміщення і побуту.
Теоретична частина
Інвалідний візок – типи, конструкція, розміри і принципи індивідуального
підбору/переобладнання/підгонки. Основні механічні принципи техніки
їзди і асистування. Подолання бар’єрів. Переміщення по сходах.
Обслуговування візка. Правила страхування і техніка безпеки.
Практичне заняття №4: „Техніка їзди,
асистування особі в інвалідному візку ‖.

подолання

бар’єрів

та

Мета: Формування розуміння особливостей переміщення особи в
інвалідному візку та освоєння навичок асистування.
Завдання: Навчитись елементів техніки переміщення в ін- валідному
візку та безпечного асистування.
Вправа 1. Техніка пересідання з ліжка/крісла на візок і назад.
Вправа 2. Переміщення рівною площиною. Техніка асистування.
Вправа 3. Подолання бордюрів та інших перешкод: самостійне/з
допомогою асистента, високий/низький бордюр.
Вправа 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!)
Вправа 5. Переміщення сходами.
Навчальні засоби: Візки різних типів (2-3); візки активні, по одному на
кожну пару курсантів.
Примітка: Форма одягу – штани, короткий верхній одяг, який не страшно
забруднити, зручне взуття на низьких підборах. Заняття треба
проводити, якнайсуворіше дотримуючись дисципліни під пильним
наглядом викладача/інструкторів. Жодну дію не можна виконувати без
команди!!!

Тема 4. Особи з інвалідністю в середовищі та громаді.
Система надання послуг
4.1. Доступність середовища і архітектурні бар’єри. Планування
безбар’єрного середовища. Адаптивне обладнання громадських і
житлових приміщень
Теоретична частина
Архітектурне середовище міста. Вимоги безбар’єрного ди- зайну.
Зовнішнє середовище – дороги, вулиці, стоянки. Громадські споруди:
вокзали, порти, театри, концертні зали. Двері, входи, коридори.
Туалети. Ліфти. Пандуси і сходи. Поруччя, ручки дверей, водопровідні
крани, бачки та інше внутрішнє обладнання. Обладнання і
переобладнання індивідуального житла. Поняття про нормативи
безбар’єрного дизайну і стандарти безпеки для громадських і
індивідуальних приміщень. Пристосування транспорту. Спеціальний
транспорт. Спеціальне облаштування середовища для незрячих та
глухих. Засоби масової комунікації.
Практичне заняття до теми 4.: Планування переобладнання приміщень
190
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до потреб особи на кріслі колісному.
Мета: Навчитись планувати мінімально необхідні переоблад- нання для
потреб особи з інвалідністю в реальному середовищі.
Завдання: Виконати схему переобладнання власного житла для потреб
особи з інвалідністю, що пересувається на кріслі колісному.
Вправа 1. Обстежити (провести аудит) свого помешкання на його
придатність для проживання особи у візку.
Вправа
2.
Скласти
вань/переобладнань.

схему

необхідних

адаптацій/переплану-

Вправа 3. Скласти перелік пояснень суті переобладнань та їх
приблизних розмірів.
Навчальні засоби: Роздатковий матеріал: Методичні вказівки „Аудит
доступності об’єктів житлово-громадського призначення‖.

Тема 5. Самостійна робота
№№ Зміст роботи

К-сть

з/п

годин

1

Опрацювання
літератури.

рекомендованої

4

Упродовж
вивчення
курсу
курсанти отримають завдання
опрацювати
рекомендовану
літературу перед проведенням
заняття.
Виконання
цього
завдання
дасть
курсантам
можливість брати участь у
дискусії в аудиторії.

2

Схема
приміщення
ступності.

з

переобладнання 2
метою
до-

Виконується з метою засвоєння
поняття безбар’єрного дизайну;
перевести в реальну площину
твердження
про
доступність
середовища проживання.

Інші види самостійної роботи.

2

Відвідання закладів, читання
періодики і перегляд фільмів,
відеоматеріалів на соціальну
тематику, в тому числі пов’язаних
з інвалідністю.
Разом
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РОЗДІЛ 3. Організація та надання рекреаційнотуристичних послуг для людей з інвалідністю
3.1. А НАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІ ДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ .
Організація та надання рекреаційно-туристичних послуг для людей з
інвалідністю в Україні доволі актуальна тематика наукових досліджень в
якій вже виокремилися певні напрями. При цьому, проблематика
особливостей організації екскурсійної діяльності, як частини
організованого інклюзивного туризму та самостійного виду реабілітації
людей з інвалідністю в Україні та Польщі на теперішній час
залишається практично не дослідженою, що потребує подальших
наукових, практичних та методичних напрацювань.
Туризм як для звичайних осіб так для осіб з інвалідністю неможливий
без надання екскурсійних послуг, як найбільш ефективного та
інформативно наочного засобу знайомства з об’єктами та
місцевостями. Для осіб з інвалідністю саме організовані екскурсії а не
самостійне знайомство з місцевістю є ще більш актуальними через
низку обставин: по перше, знайомство з місцевістю проходить під
192
керівництвом кваліфікованого фахівця, який має не тільки професійні 192
знання щодо об’єктів та місцевості в цілому, але й враховує специфічні
потреби даної категорії екскурсантів (на відміну від звичайних туристів
даному контингенту набагато складніше самостійно організувати цей
процес); по друге, професійний екскурсовод завжди прилаштується під
вимоги і потреби щодо змісту та обсягу інформації, методів її подачі; по
третє, при організованому екскурсійному обслуговуванні вирішується
проблема транспортування екскурсантів; по четверте, під час
організованого екскурсійного обслуговування даного контингенту
прокладання маршруту має виключне значення і тому завжди будуть
враховані вимоги щодо безперешкодного доступу до об’єктів; по п’яте,
організоване екскурсійне обслуговування здебільшого передбачає
залучення помічників для його здійснення.
Проведення екскурсій безпосередньо у міському середовищі або
на природних об’єктах є поки що вкрай рідким та поодиноким
явищем на території транскордонного регіону Україна – Польща.
В цілому ж якщо аналізувати закордонний досвід, то можливо
зазначити, що більшість європейських держав має високий ступінь

прилаштування середовища під розвиток інклюзивного туризму (його
окремих видів) та екскурсійної діяльності. Як, показало проведене
дослідження наприклад в Іспанії адаптовані всі елементи туристичної
інфраструктури майже на 90% а для інклюзивних туристів доступні
гірськолижний, вітрильний, науково-пізнавальний, пляжний туризм. У
Фінляндії адаптовані всі елементи туристичної інфраструктури майже
на 70%, зокрема в регіоні Рейма Кантрі (сафарі на собаках, конях,
чотириколісних мотоциклах, снігоходах а також рибна ловля,
веслування, плавання на плотах і лижі), гольф, керлінг. В Ізраїлі
адаптовані всі елементи туристичної інфраструктури майже на 85%
його спеціалізації інклюзивний культурно-пізнавальний, пляжний,
релігійний туризм. Греція адаптувала всі елементи туристичної
інфраструктури майже на 65%, зокрема найбільш розвиненим є
культурно-пізнавальний для незрячих. В Угорщина адаптовані всі
елементи туристської інфраструктури майже на 65%, переважає
культурно-пізнавальний, пляжний, лікувально-оздоровчий. В Чехії
адаптовані всі елементи туристичної інфраструктури майже на 95%, її
спеціалізація це – культурно-пізнавальний, лікувально-оздоровчий,
дотикові стежки в світ, івент-тури (організація міжнародних фестивалів
для людей з інвалідністю здоров'я), гірськолижний, інтелектуальний
туризм). У Німеччині з метою розвитку культурно-пізнавального
туризму, місця дозвілля оснащені з урахуванням потреб маломобільних
громадян. У музеях і театрах, як правило, пропонуються крісла-коляски,
якими можуть скористатися люди з інвалідністю. Адаптовані всі
елементи туристичної інфраструктури майже на 95% а переважаючи
види інклюзивного туризму, культурно-пізнавальний та лікувальнооздоровчий.
Франція
адаптувала
всі
елементи
туристичної
інфраструктури майже на 85% та спеціалізується на надання послуг
культурно-пізнавального, лікувально-оздоровчого та гірськолижний
туризму для осіб з інвалідністю. Австрійський гірський курорт Тіроль
увійшов в число найбільш пристосованих для інвалідних колясок
районів Європи, де можна не просто безперешкодно гуляти по вулицях
Тіролю і оглядати визначні пам'ятки, а й піднятися на певні гірські
висоти.
Велика увага «доступному» культурно-пізнавальному туризму
приділяється і в Іспанії. Британські турфірми, які спеціалізуються на
інклюзивних турах, провели інспекцію в Барселоні і визнали це місто

одним з кращих в світі з точки зору туристичної доступності. Був
створений спеціальний сайт «Доступний туризм», що містить всі
відомості про відповідні поїздки по Каталонії, з наданням докладної
інформації про 19 туристичних маршрутах, на яких створені необхідні
умови для прийому людей з інвалідністю та для літніх людей. Технічне
оснащення сайту дозволяє людям з інвалідністю (включаючи тих, хто
погано бачить), без сторонньої допомоги, мати повний доступ до
інформації (за рахунок більш контрастного зображення, спеціальних
пристосувань для полегшення читання з екрану, аудіо і т.ін.). Зараз сайт
доступний на шести мовах: каталонська, іспанська, англійська,
французька,італійська та німецька. Всі центральні вулиці міста
обладнані рампами, всі автобуси адаптовані, в готелях є спеціальні
номери, зручні для людей з інвалідністю. Кожна нова станція метро має
спеціальне обладнання для людей з інвалідністю.
Цікаві сайти з туристичної доступності:
https://gowheeltheworld.com/
http://www.tourismforall.catalunya.com/en/
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https://www.accessiblespaintravel.com/

При налаштуванні середовища та подальшій організації екскурсійного
обслуговування варто враховувати, що кожна група екскурсантів
зазначеного контингенту осіб має відмінні риси, адже при порушенні
функцій одного або декількох органів сприйняття навколишнього світу
отримують
компенсаторний
розвиток
відчуття,
пов'язані
з
неушкодженими органами. Причому розвиненість того чи іншого виду
відчуття залежить від ряду факторів: рівня чутливості аналізаторів,
характеру діяльності, в якій людина бере участь і т.д.
Результатом компенсаторного розвитку відчуттів є розвиток
індивідуальних між аналізаторних зв'язків і особливі образи предметів і
явищ.
Тому екскурсовод повинен розуміти, що робота з
інвалідністю
вимагає
володіння
екскурсійними
адаптованими до конкретної аудиторії.

особами з
методами,

Зрозуміло, є загальні вимоги до екскурсійного обслуговування інвалідів,
але значно більше факторів зобов'язує диференційовано підходити до

планування і проведення екскурсійних заходів. З урахуванням
характеру різних обмежень життєдіяльності екскурсантів, для
обслуговування кожної групи необхідно використовувати спеціалізовані
методи і техніку проведення екскурсій.

Екскурсанти з порушеннями опорно-рухового апарату.
На ефективність роботи з цією групою екскурсантів найбільше впливає
доступність об'єктів екскурсійного показу. Необхідно, щоб була
сформована інфраструктура (пандуси з поручнями, ліфти з широкими
дверима або підйомники, спеціальні туалети.). Для ефективного
екскурсійного обслуговування необхідна
організація допомоги
супроводжуючих осіб на кожного екскурсанта.
До особливих рекомендацій можна віднести наступні:
- заздалегідь подбати, щоб пандуси при вході в будівлі були чисті,
не слизькі, та не загороджені сторонніми предметами;
- проходи між залами і в залах музеїв, галерей не повинні бути
звужені випадковими предметами, двостулкові двері повинні бути
відкритими;
- таблички із зазначенням розташування спеціального туалету
повинні бути на видному місці;
- при проведенні екскурсії краще, щоб обличчя екскурсовода і
екскурсантів були розташовані на одному рівні, екскурсоводу
рекомендується присідати, де є можливість, або відходити трохи
назад, щоб екскурсантам не треба було закидати голову;
- всі потрібні об'єкти (наприклад, вимикачі, ручки, розетки)
знаходяться не вище 120 см і не нижче 40 см, так що до них
можна дістати стоячи або сидячи;
- ширина дверей відвідуваних об'єктів не менше 85 см, пороги не
більш як 2 см, щоб зайти, не потрібно підніматися по сходинках.
При планування маршруту потрібно враховувати, що ширина міських
доріжок і алей як мінімум 180 см: це дозволяє людям йти в різних
напрямках, а також рухатися поруч пішоходу і людині в інвалідному
візку.
Екскурсанти з порушеннями мови
Для нормальної мовної діяльності необхідна цілісність і збереження всіх
структур мозку, наявність нормального слуху і зору. У людей з мовною

патологією найбільші труднощі виникають в спілкуванні з оточуючими,
що потребує від екскурсовода особливої уваги в налагодженні контакту
з цією категорію екскурсантів.
До особливих рекомендацій при екскурсійному обслуговуванні
можна віднести:
- рекомендується не перебивати і не виправляти вимову
екскурсантів;
- не прискорювати запитання екскурсантів і давати відповіді на них
не дослухавши до кінця;
- не вдавати, якщо не зрозуміли, що сказано, краще перепитати чи
попросити пояснень;
- під час екскурсії посилено підтримувати візуальний контакт;
- не використовувати в тексті екскурсії складні речення;
- задавати питання, які вимагають простих відповідей або кивків
голови;
- якщо виникають проблеми в спілкуванні, запитати, чи не хоче
екскурсант використати інший спосіб написати, надрукувати на
електронному пристрої.
Екскурсанти з гіперкінезами (спастикою)
Гіперкінези - мимовільні рухи тіла або кінцівок,які виникають у наслідок
пошкодження спинного мозку, частіш за все це симптоми людей з
дитячим церебральним паралічем (ДЦП).
Під час проведення екскурсії рекомендується:
- не намагатися надавати допомогу без з’ясування чи є в ній
потреба (у деяких ситуаціях допомога буде тільки заважати);
- не відволікатися, не помічати на мимовільні рухи екскурсантів;
- бажано, щоб навколо екскурсантів був вільний простір;
- у разі передачі якогось предмету, бажано підстрахувати його від
падіння.
В окремих випадках ці люди мають додатково і проблеми з промовою.
Тоді потрібно користуватися рекомендаціями наведеними вище.
Екскурсанти з порушенням слуху
Розрізняють декілька стадій глухоти – слабочуючих, оглухлих та глухих
людей. В залежності від цього формуються рекомендації щодо
екскурсійного обслуговування.
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До особливих рекомендацій належать:
- якщо екскурсанти мають залишок слуху, тримати повільний та
рівний темп вимови, мати чітку дикцію;
- подбати, щоб не заважали сторонні джерела шуму;
- під час розмови використовувати прості фрази;
- не затемнювати обличчя і не загороджувати його руками,
волоссям або якимись предметами, щоб екскурсанти мали
можливість стежити за мімікою та губами;
- при повідомленні інформації, яка включає в себе номер, технічний
або інший складний термін, краще її написати на аркуші і показати
групі;
- під час спілкування з повністю глухими людьми за допомогою
сурдоперекладача необхідно звертатися безпосередньо до
екскурсанта.
В екскурсіях з глухими та слабочуючими варто використовувати
аудіовізуальні технічні засоби.
До них належать: індивідуальний аудіогід (дозволяє слухати текст на
комфортній гучності, виключаючи сторонні звуки), планшет/ DVDG
плеєр, (люди з проблемами слуху краще сприймають візуальний ряд).
Екскурсанти з порушенням зору
Це одна з найважчих форм інвалідності. Головною проблемою даної
групи екскурсантів є недостатнє сприйняття навколишнього світу. До
форм сліпоти відносяться: слабозоркість, тотальна сліпота та
залишковий зір. Тому перед проведенням екскурсії, необхідно
попередньо з'ясувати ступінь втрати зору чи бачать екскурсанти
предмети або їх обриси, чи володіє хтось із них світловідчуттям або
вони не бачать нічого, і, ґрунтуючись на цьому, вже будувати
екскурсійний маршрут.
Сліпі мають великі труднощі з пересуванням у просторі, можуть
пересуватися
самостійно
за
допомогою
тростини
або
з
супроводжуючим.
особа з інвалідністю по зору тримає за руку супроводжуючого (або
бере його під руку, або дотримується його руки трохи вище ліктя),
залишаючись при цьому на

півкроку позаду. Рекомендовано, щоб група тотально
осіб з
інвалідністю по зору складалася з 5 екскурсантів, якщо інший тип вади
зору, то з 10. На кожного екскурсанта потрібен один супровідник.
При проведенні екскурсії рекомендується:
- не робити різких рухів, при появі перешкоди (сходинки, яма,
калюжа та ін.) попереджувати заздалегідь, злегка зупинившись;
- при кожному зверненні називати себе;
- говорити спокійним голосом, не уникати погляду в обличчя;
- використовувати більше мову для опису подій і об'єктів, а не
жести і міміку;
- під час загальної бесіди у групі пояснювати, до кого звертаються;
- звертатися до сліпого безпосередньо, а не до його
супроводжуючого.
Для даного контингенту екскурсантів при показі використовується
техніка тактильного показу. Вона полягає в тому, що екскурсанта
підводять до експонату, кладуть руки на предмет і дозволяють спокійно
його вивчити, чітко пояснюючи те, що знаходиться під пальцями. Не
можна своєю рукою водити руку сліпого по предмету, що оглядається,
198
бажано його не квапити. Відповідно для даної групи екскурсантів 198
важливим є підбір екскурсійних об’єктів доступних для споглядання
відповідними способом.
Під час екскурсії також можна характеризувати предмети,
використовуючи назви кольорів, у багатьох є залишковий зір або
уявлення про кольори. Цілком доречно користуватися дієсловом
«подивіться», навіть з тотально сліпими.
Екскурсанти з поєднаною патологією (наприкладі сліпоглухих).
У наш час зустрічається все більше випадків, коли людина з поєднаною
патологією. Наприклад, особа з порушеннями одночасно слуху та зору
або слуху та опорно-рухового апарату. Таке ураження двох
найголовніших почуттів сприйняття людини не завжди буває повним.
Часто при повній глухоті людина користується залишковим зором. Іноді
при повній втраті зору може користуватися залишками слуху.
Для людей з вродженою сліпо-глухотою використовуються два засоби
спілкування:
- невербальні (несловесні) засоби спілкування - жести, картинки,

реальні предмети;
- контактна форма прояву жестів (якщо у людини втрачена
можливість візуально сприймати жестові повідомлення.
У другому випадку необхідно задіяти тіфлосурдоперекладача. Це
фахівець, який володіє дактильною азбукою, в якій кожній літері
відповідає певне положення пальців. Якщо немає такої можливості
найпростіший засіб спілкування зі сліпоглухим це лист на долоні
дермографія. Пальцем сліпоглухої людини, або тупим кінцем ручки
потрібно писати друковані літери на долоні екскурсанта. Група таких
відвідувачів повинна бути не більше 3 осіб з супроводжуючими.
Таким чином можливо зробити узагальнення щодо елементів які
потребують першочергової уваги при організації та проведенні екскурсій
для осіб з інвалідністю які наведені на схемі на рис. 1.
Рис. 1. Складові елементи екскурсійного обслуговування при організації та проведенні екскурсій для осіб з
інвалідністю.
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Найважливішим елементом екскурсії,
підготовки є екскурсійний текст.

що

вимагає

спеціальної

При підборі екскурсійної інформації про об’єкти слід обирати
найголовніше та не перевантажувати його датами та цифровим
матеріалом, маловідомими спеціальними термінами. Не слід будувати
складні та довгі речення, рекомендується використання римованих

форм та цитат, при характеристиках об’єктів в тексті потрібно більше
уваги приділяти таким формам подачі матеріалу як пояснення,
характеристика, опис; вони повинні бути більш ретельними та
глибокими.
При наданні послуг з екскурсійного обслуговування, організатор
екскурсії для осіб з інвалідністю повинен звернути ретельну увагу на
тривалість та планування траси екскурсійного маршруту. В першу чергу,
слід враховувати можливості підходу/під’їзду до обраних об’єктів та
наявність достатнього місця для зупинки групи, вимоги безпеки
екскурсантів при знаходженні на об’єктах. Тривалість екскурсії потрібно
скорочувати, враховуючу швидку фізичні та емоційну втомлюваність
даного
контингенту
екскурсантів.
В
обов'язковому
порядку
передбачаються місця для короткочасного відпочинку та санітарних
зупинок. При цьому маршрут має бути функціонально повним, тобто,
якщо це оглядова екскурсія на автобусі, необхідно передбачити і
відвідування музею, галереї виставки (інших закладів культури), і
пішохідну частину (по історичній частині міста, по парку, набережній).
При плануванні траси пішохідної частини враховується наявність 200
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пандусів та поручнів у сходів, пологих спусків у тротуарах в місцях
наземних переходів вулиць. В Україні екскурсійне обслуговування
людей з інвалідністю через відсутність зазначених елементів
інфраструктури поки що знаходиться на низькому рівні. Нажаль,
більшість навіть розвинутих міст України не мають гідних умов для
організації спеціалізованої екскурсійної діяльності, але зрушення в цій
галузі є. Наприклад, у Львові найбільш пристосованою територією для
проведення екскурсії для людей з інвалідністю, зокрема порушенням
зору є Парк культури https://www.centralpark.lviv.ua та Стрийський парк
які маю великі території з вільними безбар'єрними пішохідними зонами
та місцями для відпочинку. На території парків відсутні сторонні
джерела шуму, які можуть заважати сприйняттю інформації.
Безпосередньо для огляду доступні такі об'єкти показу, як декоративні
дерева (клени, каштани, вільхи, берези, буки, дуби, платани, акації,
липи, сосни та інші), джерело тощо. За допомогою техніки тактильного
показу вигляд кожного об'єкта в повній мірі може відтворитися в уяві
екскурсантів.

З метою забезпечення безпеки екскурсантів і підвищення якості
туристичного обслуговування при проведенні екскурсії необхідно
організовувати супровід екскурсантів.
Супроводжуючий - це людина, яка знає проблеми осіб з особливими
потребами і створює їм комфортні умови під час проходження
маршруту. Супроводжуючий може бути як один на групу екскурсантів
так і для кожного екскурсанта персонально (в залежності від потреби та
складності маршруту). Бажано щоб серед супровідників був медичний
працівник, який розуміються на потребах та проблемних моментах які
можуть виникати під час екскурсійного обслуговування, фізично
розвинені та психологічно підготовлені особистості, в тому числі і
волонтери.
Супроводжуючий повинен:
- надавати організаційну допомогу екскурсоводу під час проведення
екскурсії;
- знати і дотримуватися техніки безпеки під час проходження по
маршруту;
- уточнити в учасників екскурсійної поїздки шляхом індивідуального
опитування наявність у кожного з них паспорта та страхового
медичного полісу;
- інформувати екскурсовода про погане самопочуття екскурсанта і
надати першу допомогу;
- при необхідності просити водія про позапланову зупинку.
Головна функція персонального помічника – це функція санітара, який
надає допомогу в побутовому і санітарному самообслуговуванні,
допомогу при посадці в транспорт і виходу з нього, а також при
пішохідному пересуванні.
При організації транспортних екскурсій велику увагу треба приділити
технічному стану та оснащенню транспортного засобу. Автобуси
екскурсійного класу повинні бути оснащені системою кондиціонування
повітря, аудіо і відео-системою, анатомічними сидіннями з
регульованою спинкою і відповідати найсуворішим вимогам для
комфортної і безпечної подорожі. Не рекомендується обирати
транспорт, у якого високі підніжки, вузькі двері, а також відсутні
додаткові засоби безпеки і конструкцій - пандуси, поручні і підйомники.

При посадці в автобус, виходу з нього, а також при прискоренні і
уповільненні руху транспорту, відсутність таких засобів або обмеження
в оснащенні ними автобуса, може призвести до нещасного випадку.
Організація харчування
На тривалих екскурсіях також слід приділити увагу особливостям
надання послуги харчування.
Існує два варіанта організації харчування екскурсантів – під час зупинок
на місті або у спеціалізованих місцях громадського харчування.
У першому варіанті бажано перед початком екскурсії забезпечити
кожного екскурсанта так званим «кишеньковим харчуванням». У
«кишенькове харчування» можуть входити проста чиста вода,
сухофрукти, печиво, цукерки, йогурт, сир (10-15% добового раціону
харчування людини).
Під час прийому їжі використовується одноразовий посуд, який після
збирається і переноситься в спеціально відведене в транспорті для цих
цілей місце. Екскурсовод зобов'язаний перед початком маршруту
проінформувати екскурсантів про правила прийому їжі та утилізації 202
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сміття, а також попередити про час санітарних зупинок.
Надання послуги харчування на тривалих маршрутах може проходити в
спеціалізованих місцях громадського харчування. Обслуговування
людей з інвалідністю має свої особливості, які необхідно враховувати
при виборі об'єкта харчування, складанні меню і форми
обслуговування.
Основні рекомендації, які в повній мірі можуть застосовуватися в
умовах обмеженої інфраструктури при обслуговуванні людей з
порушенням опорно-рухового апарату та осіб з порушенням зору:
- людей з порушенням опорно-рухового апарату не можна
розсаджувати на стільці з низько розташованою перемичкою між
передніми ніжками, що мають обмеження в рухливості
тазостегнового суглоба, на таких стільцях їм сидіти вкрай
незручно;
- відстань між столиками в залі і екскурсантами, які сидять за одним
столиком, має дозволяти сидіти розслаблено, витягнути ноги;
- розсаджуючи екскурсантів за столиками, необхідно мати на увазі,
що людину, сліпого на одне око, необхідно посадити на таке

місце, щоб з боку сліпого ока був відсутній рух інших людей, в
тому числі і офіціанта.
Висновки.
Люди з інвалідністю мають однакове право на відпочинок та такий
самий інтерес до екскурсійних послуг, як і інші, тільки в силу свого
фізичного стану вони потребують більш ретельного підходу до його
організації та безпосереднього проведення екскурсій.
Зроблена в дослідженні спроба виокремлення та узагальнення вимог
щодо організації і проведення екскурсій для осіб з інвалідністю
безумовно потребує подальшого дослідження та опрацювання. При
цьому важливе значення має безпосередньо практика організації та
проведення таких екскурсій, для яких в Україні і в Польщі в цілому, та в
містах Львів і Перемишль, зокрема мається значний екскурсійний
потенціал, висококваліфіковані екскурсоводи і певний рівень
спеціалізованої інфраструктури.
Корисні сайти по організації екскурсі для осіб з інвалідністю:
https://pinchukartcentre.org/ua/education/inclusiv
e_programmes

https://www.visitbritain.com/us/en/plan-yourtrip/getting-around-britain/accessible-britain

http://socsvit.org/node/61

https://www.tourismforall.org.uk/

https://pinchukartcentre.org/files/uploads/social_s
tory/artfriends_buklet_pages_ua.pdf

https://www.disabilityrightsuk.org/

https://www.laski.edu.pl/pl/tono
http://noclegibezbarier.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=0XZLcmHCF
Ws&feature=emb_logo фільм тренінг про
обслуговування особи на кріслі колісному
http://www.turystykadlawszystkich.pl/
http://www.turystykadlawszystkich.pl/publikacje/t
dw_rola_krajoznawstwa.pdf

https://www.visitbritainshop.com/world/articles/dis
abled-travel-guide/
https://www.motability.co.uk/news/rough-guideto-accessible-britain/
https://www.accessable.co.uk/
https://www.disabledholidays.com/

РОЗДІЛ 4 . РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛЮДЕЙ З
ІНВАЛІДНІСТЮ
4.1. Рекомендації щодо надання послуг людям з порушенням
зору. Загальні рекомендації
Основна вимога полягає в
забезпеченні безпеки особи, яка
перебуває під вашою опікою під
час перебування у відпустці.
Представтеся. Поінформуйте
незрячу
людину
про
вашу
присутність і від'їзд.
При знайомстві з територією
пансіонату і житлового простору не
намагайтеся вести незрячу людину за руку. Якщо необхідно, незряча
людина візьме вас за лікоть. Перед цим ви повинні запитати: "Чи хотіли
б ви взяти мене за руку?"
Під час супроводження особи необхідно чітко надавати 204
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інформацію. Ви не можете показувати напрямок вручну, але пояснюйте
це лише усно, працюючи з термінами: "лівий", "правий", "вперед",
"назад" і т.д. Крім того, ви не повинні забувати, що ці інструкції повинні
бути надані у відношенні до положення людини. Описуючи об'єкт або
те, що відбувається навколо, ви повинні використовувати барвисту
описову мову, щоб зробити опис якомога зрозумілішим для людини з
порушенням зору. Намагайтеся мінімізувати навколишній шум, оскільки
він значно впливає на людей, які покладаються тільки на акустичне
сприйняття навколишнього середовища. Тримайте руку зігнутою в лікті.
Незряча людина йде за вами, відстаючи на півкроку, трохи тримаючи
руку за лікоть. Хоча людина змушена обирати найбільш безпечний
район вашого пансіонату. Наприклад, якщо він розташований ліворуч
від проїзної частини, то особа з інвалідністю по зору повинен йти
праворуч від вас, і навпаки. Слідкуйте за найбільш зручною швидкістю
ходьби.
Попереджати людину про всі перешкоди, що виникають на шляху.
Найкращий спосіб зробити це - за допомогою сигналів. Наприклад,
якщо на дорозі є бордюр або сходи, то достатньо зробити будь-який рух

ліктям (який утримує людина) (рухаючись назад, вгору або вбік). Якщо
ви супроводжуєте людину вперше, ви повинні пояснити природу
бар'єру: поріг, що йде вгору і т.д. У цьому випадку краще зупинитися на
секунду перед бар'єром. Ні в якому разі не дозволяйте людині
потрапляти в калюжі, ями, люки тощо. Якщо ви не можете уникнути
таких речей на своєму шляху, то ви повинні попередити їх про них.
Те ж саме стосується повітряних бар'єрів (гілки дерев, дорожні
знаки тощо). У разі потреби спробуйте зафіксувати людину:
направляйте його вільною рукою до потрібного кута нахилу. Однак не
згинайте голову, а заблокуйте можливу частину його тіла від травми з
задньої сторони долоні. У той же час, задня сторона долоні служить в
якості керівництва. Якщо людина хоче сама контролювати маршрут,
прокоментуйте його. Якщо не можна ходити разом у стандартному
положенні, наприклад, через вузький прохід або тротуар,
супроводжуюча людина повинна випрямити руку. Це сигнал, що особа
з інвалідністю по зору повинен йти за спиною, поки бар'єри не
закінчаться. Якщо необхідно, щоби незряча людина змінила положення
з однієї сторони на іншу, випрямне провідну руку, покладіть її за спину і
візьміть пальцями лікоть іншої (вільної) руки. Незряча людина,
керуючись зігнутою рукою, перейде на іншу сторону, не зупиняючись.
Супроводжуюча людина торкнеться вашої руки і таким чином
дізнається, де знаходиться поручень. Іншою рукою він торкнеться вашої
спини. У цьому випадку вказують бажаний напрямок руху, при цьому
блокуючи перешкоди в спосіб, описаний вище.
Супровід в приміщенні
Ширина дверей має велике значення для людини з порушенням
зору, і він/вона також повинні бути проінформований про це. Проходячи
через двері, намагайтеся завжди бути з боку дверних петель. Відкрийте
дверцята рукою. Зробіть крок, вказуючи напрям руху тіла. Незряча
людина, керуючись вашою рукою, закриє двері. Увійшовши в ліфт,
завжди йдіть першим. При виході - навпаки, сліпий йде першим, і ви
робите коментарі щодо безпечного напрямку його руху. Входячи в
незнайомі приміщення, в яких ви будете перебувати на певний час,
детально опишіть розташування меблів і будову приміщення. Потім
пропонують людині гуляти по кімнаті, торкаючись з зовнішньою
частиною пальців стіною і меблями. У той же час контролюють безпеку
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руху, блокуючи небезпечні об'єкти, як зазначено вище, і пояснюючи
природу перешкод. Після цього ведуть людину вздовж і поперек
кімнати.
Щоб допомогти людині сидіти, покладіть руку на спинку стільця,
стоячи збоку його спини. Якщо стілець потрібно відсунути, повідомте
про це людину. Під час їжі, за бажанням сліпої людини, або повідомте
йому про розміщення столових приладів і посуду на столі, або заповніть
тарілку самостійно. Повідомте незрячу людину про будь-які зміни в
приміщенні, якщо вони відбуваються. При вході в приміщення,
забезпечте максимально комфортне місце для людини. Найкращий
варіант - допомогти йому зручно сидіти. Робіть це наступним чином:
покладіть вільну руку на поруччя сидіння, повідомивши незрячій людині
про його місцезнаходження. Незряча людина, керована цією рукою,
знайде поруччя і сідає. Ви не можете змусити людину сісти, взявши
його за плечі. Незряча людина повинна залишатися в такому місці і в
такому положенні, щоб у разі надзвичайної ситуації ризик травми був
зведений до мінімуму.
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Супровід при отриманні послуг
При отриманні послуг або при покупці певного товару, Ви повинні
детально інформувати незрячу особу про характер, ціну та особливості
послуг або продукту, дозволяючи йому здійснювати покупки або
використовувати їх самостійно, контролюючи безпеку та якість, або
здійснюючи всі необхідні дії самостійно. Але в будь-якому випадку ви
повинні інформувати про все, що відбувається.

4.3.

Супровід для декількох осіб
Небажано супроводжувати більше однієї незрячої людини. У
цьому випадку важче контролювати їх безпеку, а також маневрувати.
Але якщо іншого виходу немає, необхідно вжити певних запобіжних
заходів. Якщо вам доводиться супроводжувати двох-чотирьох чоловік,
то третій і четвертий тримають руки першого, другий - першого, а друга
особа тримає вас. Тоді перша і друга особи подають ваші сигнали так
само, як і ви. Якщо вам доводиться супроводжувати більше чотирьох
чоловік, то перша особа тримається за гідом, згідно зі стандартом. Всі
інші тримають один одного за плече з однієї сторони і однією рукою,
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якою ви ведете. У цьому випадку подача будь-яких сигналів набагато
складніша і швидкість руху дуже низька.
Допомога при отриманні інформації
Завжди уточнюйте, в якій формі людина хоче отримувати
інформацію: надруковано шрифтом Брайля, великим шрифтом і,
можливо, на диску в mp3 ... - це краще, ніж нічого.
4.5.

Перш ніж прочитати щось людині з порушенням зору, спочатку
скажіть їй про це. Говоріть нормально. Не пропустіть інформацію, якщо
вас не запитають про це. Не замінюйте читання переказом. Коли
незряча людина підпише документ - прочитайте його точно. Інвалідність
не звільняє сліпого від відповідальності, передбаченої в документі.
Головне, що здається ясним у будь-якій іншій країні, це те, що
якщо ви бачите людину з інвалідністю на вулиці - це не означає, що він
або вона просять благодійності. Вам не потрібно проявляти надмірне
співчуття або жаліти його / її, тому що той факт, що ви не ставитеся до
цієї людини як до рівноправної людини, є образливим.
Ось витяги з 10 загальних правил етикету, які застосовуються у
спілкуванні із людиною з порушенням зору.
Ці правила використовуються соціальними працівниками США.
■ Коли ви розмовляєте з особою, яка має порушення зору, звертайтеся
безпосередньо до цієї особи, а не до тих, хто її супроводжує.
■ При зустрічі з людиною, у якої є порушення зору, перед тим як
потиснути один одному руки, потрібно про це сказати.
■ Коли ви зустрічаєте людей з порушенням зору або з незрячою
людиною, ви обов'язково повинні представити себе і тих людей, які
прийшли з вами.
■ Якщо у вас є бесіда в групі, не забудьте згадати, з ким ви
розмовляєте, і представити себе.
■ Ви повинні запропонувати свою допомогу, запитавши. Можливо, ця
допомога людині не потрібна.
■ Коли Ви пропонуєте допомогу, почекайте, поки Ваша пропозиція буде
прийнята, а потім запитайте, що і як це зробити.

■ Ставтеся до дітей з інвалідністю як до дорослих.
■ Коли ви розмовляєте з людиною, яка має проблеми з спілкуванням,
вислухайте її дуже уважно. Потерпіть, почекайте, поки ця людина
закінчить розмову. Не вносьте виправлень і доповнень до її розмови.
Не претендуйте, що ви все розумієте, якщо вам це не зрозуміло.
Попросіть їх з'ясувати, це полегшить спілкування.
■ Переконайтеся в доступності в місцях, де відбуватимуться події.
■ Задумайтеся заздалегідь, які проблеми або бар'єри можуть виникнути
і як їх можна вирішити.
■ Дозвольте своєму співрозмовнику дізнатися, коли ви змінюєте свою
позицію під час розмови.
■ Постарайтеся передати вираз обличчя або жести словами.
Часто, не знаючи, як звертатися до незрячої людини, використовують
загальні фрази, які підкреслюють їх обмежені можливості: "Хотіли б ви
сісти, пан / пані?" Або "Пан/Пані, Ви можете поставити підпис?". Це
пов'язано з тим, що більшість людей не усвідомлюють можливості
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людини з порушенням зору, вважаючи їх абсолютно безпорадними, не
здатними самостійно виконувати найпростіші завдання. Таке ставлення
до незрячих є образливим і дійсно впливає на них. Найбільш незручна
ситуація виникає, коли в присутності незрячої людини розмова
продовжується так, ніби ця людина відсутня або глуха. Іноді ці люди,
розмовляючи зі сліпими, намагаються кричати якомога гучніше. Це
можна пояснити тим, що незрячі люди не мають невербальних засобів
спілкування (візуальні контакти), тому, як правило, ті, хто бачить, не
знають, як спілкуватися зі незрячими. Але це можливо лише шляхом
відповідного сприйняття людей з порушенням зору. Звертаючись до
незрячої людини, візьміть його/її за руку, або торкніться його плеча, або
принаймні підійдіть до нього ближче. Багато людей в бесіді зі незрячою
людиною намагаються уникати таких слів, як: "бачити", "дивитися",
"сліпий", "сліпота". Необхідно знати, що більшість людей з порушенням
зору говорять про свою проблему з почуттям гумору, а також з приводу,
пов'язаного з нею, а дієслово "бачити" використовується для
висловлення їх особливого способу сприйняття навколишнього
середовища: "побачив друга", "подивилися шоу" і т.д. Отже, не бійтеся

запитати незрячу людину, наприклад:" Ви хочете побачити цю річ? " І
просто дайте цю річ в руки людині.
Використовуйте вільно слова " особа з інвалідністю по зору" і
"слабозорий", коли вам це потрібно в розмові. Але майте на увазі, що
це дуже непристойно і нетактовно, щоб сказати: "Ви сліпий? Абсолютно
сліпий? Отже, ви нічого не бачите? Це жах! Ви народжені сліпими?
Отже, це через травму?" забудьте, що люди з порушенням зору не
глухі, тому не використовуйте такі фрази, як: "Немає більшого скорботи,
ніж бути сліпим! Я б краще померти, ніж бути сліпим ...". Такі вирази для
людей з порушенням зору дійсно образливі і створюють стереотипи у
суспільстві!.
Навпаки, люди з порушенням зору намагаються перешкодити
іншим людям помічати їх фізичний недолік і звертати на нього увагу.
Особливо в транспорті або проводячи час з друзями або колегами.
Незрячі люди хочуть ставлення до себе як до здорових людей. Таким
чином, вони використовують слово «бачити» в загальному сенсі.
У присутності людей з порушенням зору уникайте використання
двозначних жестів під час розмови з іншими. Незрячі люди, як правило,
це помічають, і ця поведінка може також їх образити. Ніколи не вітайте
сліпого кивком або помахом руки. Привітання слід висловлювати лише
словами, посилаючись безпосередньо на людину і називати його по
імені. Якщо ви входите в кімнату, де є сліпі люди, не забудьте
повідомити їх про ваш прихід.
Коли незряча людина проходить повз вас, попередьте її про свою
присутність. Якщо ви розмовляєте з ким-небудь, не зупиняйте розмову,
коли незряча людина наближається, тому що, коли ви мовчите, сліпі
можуть випадково наштовхнутися на вас. Не дивіться з подивом на
осіб з інвалідністю по зору (це стосується людини, яка не повністю
незряча), тому що це дуже не тактично.
4.6. Допомога незрячим у ресторані, піцерії, кафе, яку можна
включити в спектр ваших послуг
Допоможіть незрячій людині увійти в гардероб, коментуючи всі
перешкоди на його шляху (стіл, сходи тощо). Потім допоможіть йому
роздягнутися і чітко пояснити, де ви залишаєте його одяг (якщо немає

гардеробу). Якщо необхідно, відведіть сліпого в туалет і детально
опишіть його.
Запропонуйте незрячій людині сісти і покладіть його руку на
спинку стільця. Здебільшого незрячі люди самі можуть сісти. Але перед
цим слід перевірити крісло: наприклад, чи воно не брудне. Опишіть
детально, що є на столі - серветки, фрукти, сіль і перець, столові
прилади і де саме вони знаходяться.
Прочитайте меню і не забудьте згадати ціни. При оформленні
замовлення обов'язково повідомте незрячого про це і повідомте йому, з
якого боку страви будуть подані.
Поясніть незрячій людині про розміщення їжі на пластині. Для
цього ви можете попросити осіб з інвалідністю по зору уявити собі свою
тарілку у вигляді годинникового циферблата. Назвіть страви на тарілці
за годинниковою стрілкою (12 - картопля, 3 - котлети і т.д.). Уникайте
нечітких визначень і інструкцій, які, як правило, супроводжуються
жестами, а також виразами, такими як "солонка, десь на столі", "це
близько до вас". Спробуйте використати точні і зрозумілі вирази:
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"фужер знаходиться в центрі стола", "крісло праворуч від вас".
Якщо ви помітили, що незряча людина забруднилася під час їжі,
повідомте це тактично і допоможіть видалити бруд.
Для першого відвідування громадського місця, спробуйте вибрати
час, коли в кафе, ресторані, їдальні або піцерії є не так багато людей,
щоб ви могли показати незрячій людині внутрішню структуру
приміщення і надати йому/їй можливість познайомитися з усім
простором.
Розкажіть незрячій людині про меню, поясніть, де взяти посуд або
як замовити страви. Тобто, необхідно пояснити процедуру поведінки з
моменту входу в кафе і до кінця трапези. У їдальні незрячій людині
обов'язково знадобиться допомога інших людей, тому що навряд чи він
зможе самостійно обслуговувати себе.
4.7. Допомога незрячій людині у магазині
самообслуговування
Незрячій людині набагато складніше зорієнтуватися в магазині
такого типу, ніж у звичайному, де можна отримати допомогу продавця.

Тому додаткова підтримка для цієї особи є терміновою і необхідною.
Отже, запропонуйте свою допомогу. Коли ви супроводжуєте людину, ви
не повинні запитувати незрячого про його життя і проблеми, тому що у
вас є інше завдання.
Запитайте незрячого, які продукти (товари) він/вона хотіла б
купити. Скажіть йому, де ви знаходитесь зараз і що навколо вас.
Розкажіть про структуру магазину і розташування його відділів
продажів. Це може допомогти йому наступного разу. Після того, як ви
надали інформацію про необхідні товари, дайте йому знати про
напрямок, в якому ви йдете. Незряча людина повинна залишатися на
протилежній стороні від електричних чи пожежних щитів, щоб не
випадково врізатися в небезпечну перешкоду.
Коли ви йдете вздовж прилавку, розкажіть незрячому про товари
та їхню ціну. Якщо людина з порушеннями зору зацікавлена в продукті,
зупиниться і опишіть її більш детально (ціна, вага, виробник). Якщо
необхідно, віддайте товар до рук, щоб він міг його оглянути. Опишіть
недосяжний прилавок, з якого ви взяли предмет, і назвіть особливі
риси, які можуть допомогти цій людині знайти його наступного разу.
Після того, як ви знайшли все, що вам потрібно, допоможіть
незрячій людині з оплатою, називаючи всі банкноти, які він виймає.
Покладіть всі придбані речі в упаковку і віддайте її в руки незрячого
відвідувача.
4.8. Допомога для незрячої людини з собакою -гідом в
магазині
Не забувайте, що собака-поводир законно має право на доступ до
магазинів, аптек, громадського транспорту тощо. Собаки-поводирі
виконують свої обов'язки. Вони навчені дотримуватися тиші і чистоти.
Власник отримав всі необхідні інструкції про те, як піклуватися про
собаку і регулярно з нею ходить. Поговоріть з власником, а не з
собакою. Це може здатися дивним, але сліпа людина покладається на
свою собаку в якості орієнтира. Концентрація уваги собаки знижується,
якщо ви з ним розмовляєте. Не відволікайте собаку, граючи з нею,
погладжуючи або свистячи. Не годуйте собаку-поводиря!. По-перше,
запитайте, чи потрібує людина вашої допомоги.

Відволікання собаки-поводиря - через погладжування
Коли собака-поводир закінчує свою роботу, повідок знімають, і
вона знову стає твариною, яка поводиться звичайним способом (хоче
прогладжувань, як будь-яка інша собака). Але тільки тоді, коли на ньому
немає повідка. Наприклад, коли собака і її власник збираються перейти
дорогу, прогладжування собаки може зіпсувати два роки навчання.
4.9.

Не свистіть, коли собаки працюють! Коли хтось називає вас по імені, ми
інстинктивно повертаємо голову. Собаки роблять те ж саме, коли чують
свисток. Якщо собака-поводир «відволікається», ймовірність настання
нещасного випадку зростає. Власники собак-поводирів постійно
"читають" сигнали від своїх партнерів (собак). Несподіваний поворот
голови собаки може дати фальшивий сигнал власникові.
Лабрадори дійсно найкращі собаки-поводирі. Вони розумні,
відповідальні і дуже люблять людей. Вони також люблять їжу і їдять
насправді все, що їм пропонують. Тому не годуйте собаку-поводиря.
Насправді, інші собаки також відволікають їхню увагу. Пам'ятайте, що
собаки-поводирі - це спеціальні собаки. Не тому, що вони розумніші або
важливіші, а тому, що вони виконують особливі обов'язки, в порівнянні з 212
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домашніми тваринами.
4.10. Надання допомоги людині з порушенням зору у
домашньому кінотеатрі
Бажано знати вміст фільму, який ви збираєтеся дивитися. У цьому
випадку вам буде простіше надати невеликий коментар. При
відвідуванні спеціального залу з домашнім кінотеатром (бажано
заздалегідь!) надати сліпий людині можливість ознайомитися з цим
залом.
Під час перегляду фільму сліпим потрібні ваші коментарі про те,
що відбувається на екрані. Надайте йому інформацію, яку він не може
бачити, особливо, коли під час фільму немає звуків або вони
незрозумілі за змістом, а дія відбувається в той момент. Коротко
опишіть героїв фільмів (як вони виглядають, одяг тощо), повідомте
сліпому тільки ту інформацію, яку він не може отримати з контексту
фільму (місце, час акції, сезон тощо) коментарі повинні бути короткими,
точними, без додаткової інформації. Постарайтеся сказати під час
паузи, щоб особа з інвалідністю по зору почув вас, але в той же час не

заважайте йому спостерігати за тим, що відбувається. Просто надайте
йому сюжетну лінію, утримайтеся від власної інтерпретації того, що
відбувається.
4.11. Надання допомоги незрячій людині у сільському музеї
У музеях незрячій людині дозволяється, під контролем
супроводжуючої особи і музейного працівника, дбайливо торкатися
експонатів, які не захищені склом. Деякі музейні працівники не знають
про спеціальне регулювання, що дозволяє незрячій людині таку
діяльність, тому вони можуть зробити вам зауваження. У цьому випадку
вам слід пояснити, що особа, з якою ви супроводжуєте, є незрячою і що
він / вона буде дуже обережним під час вивчення експонатів. Зазвичай,
музеї не схожі один на одного, тому знайомство з експозицією має
починатися з орієнтації в приміщенні музею.
4.12. Додаткову інформацію потрібно мати на увазі
Якість зору найчастіше визначається гостротою та полем зору.
Однак існує таке порушення зору, яке не може бути описане цими
двома характеристиками. Наприклад, це сприйняття кольорів і
яскравого або інтенсивного світла. Людина з ідеальним зором здатна
сприймати речі близько 90° в усіх напрямках, дивлячись безпосередньо
на об'єкт і утворюючи поле зору 180°. Люди з звуженим полем зору,
через деякі порушення, можуть бачити тільки прямо, але не з боків.
Вони не мають периферійного зору, тільки центральний. Більше
того, деякі люди, навпаки, здатні бачити з боків, але не прямо. Вони не
мають центрального, а периферійний зір. Слабозорі люди є ті, у кого є
певне обмеження гостроти зору і вони не визнаються повністю
незрячими.
Абсолютно незрячі люди, ті які повністю втратили зір і, отже,
сприйняття світла. Більшість цих людей (які не народжуються
незрячими) пам'ятають форму або вагу речей та пов’язані з цим
відчуття тощо.
Важливо розуміти, що сліпота або часткове бачення не означають
наявності інших фізичних, психічних або фізіологічних розладів.

Найбільш поширеними типами порушень зору є катаракта, глаукома,
пігментна епітеліопатія сітківки, ретропелентна фіброплазія.
Люди з порушеннями зору можуть отримувати обмежену кількість
візуальної інформації про своє середовище. Однак важливо зрозуміти:
незважаючи на те, що бачення надає людині величезну кількість
інформації про навколишнє середовище, це не єдине джерело
інформації.
Напевно єдиний спосіб дізнатися про ступінь порушення зору людини і
засоби, які допомагають їй адаптуватися, а також конкретні потреби в
даному оточуючому середовищі, це запитати її.
Не робіть припущень! Одне з найпоширеніших припущень полягає в
тому, що незрячі люди здебільшого можуть читати «шрифт Брайля»,
але це не так. Менше 10 відсотків людей з важкими порушеннями зору
можуть читати «шрифт Брайля». Більшість віддає перевагу
аудіоінформації.
Якщо ви хочете допомогти - просто запитайте! Якщо ви думаєте, що
слабозорі люди потребують допомоги – надайте необхідну допомогу,
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але тільки після того, як він / вона погодиться на вашу допомогу.
Обов’язково запитайте, як саме ви можете допомогти.
Не кричіть і не говоріть занадто голосно! Втрата зору не впливає на
слух. Так само сліпота не впливає на психічний стан. Зверніться
безпосередньо до незрячої людини, а не до інших, коли говорите про
деякі речі, пов'язані з нею.
Використовуйте звичайну мову! Не бійтеся використовувати слова
"бачити", "дивитися" або "людина з порушенням зору". Ці слова є
частиною нашого повсякденного словника, і незрячі люди також
використовують їх. У той же час, якщо ви бачите щось цікаве, скажіть
незрячій людині, що відбувається, описуючи подію якомога чіткіше.
Представтеся! Коли зустрічаєтеся із незрячою людиною, дайте йому
знати про вашу присутність. Також не забудьте сказати йому, що ви
йдете. Також повідомте людині з порушенням зору про будь-які зміни,
що відбуваються навколо.
Пам'ятайте! Собака-поводир завжди "залишається на варті". Не грайте
з собакою-поводирем без дозволу власника. Коли собака знаходиться

на повідку - це означає "що вона на роботі". Якщо відвернути її увагу, то
власник може потрапити в біду.
Використовуйте специфічну, описову мову, даючи вказівки, пояснюючи
щось або описуючи місце, подію під час розмови із незрячими людьми.
Використовуйте чіткі вказівки! При супроводі незрячої людини у
незнайомому оточенні опишіть розмір, форму об'єктів у навколишньому
районі, а також відстань, межі та кожну перешкоду або потенційну
небезпеку.
https://www.rt4all.net/uk/learn-more

Техніка візуального супроводу. Зрячий поводир є методикою, спочатку
розробленою для людей, які є незрячими. Це також корисно для
слабозорих людей, які не впевнені в своїх силах у незнайомому
середовищі. Пам'ятайте, завжди запитуйте, чи потрібна будь-яка
допомога; не кожен потребує або хоче допомоги від зрячого
супровідника.
Основою техніки візуального керівництва є незряча людина або
слабозора людина, що тримає руку трохи вище ліктя і дозволяє
провіднику йти на півкроку вперед. Це дозволяє йому або їй відчувати і
керуватися напрямком. Для того, щоб розпочати рух, супроводжуючий
повинен доторкнутися до руки незрячої людини, яка використовує для
орієнтиру лікоть зрячого провідника.
Потім він або вона може взяти за руку вище ліктя. Якщо комусь
потрібна додаткова підтримка для ходьби, супроводжуючий повинен
зігнути підтримуючу руку, паралельно до землі, щоб людина з
порушенням зору могла триматися за опорну руку.
Керуючі сигнали корисні, коли потрібна зміна руху, наприклад, коротка
пауза на краю бордюру. Вербальні ключі також корисні; "Ми
наближаємося до бордюру, бордюр нахилений вгору".
Вузькі двері або прохід. При переході через вузькі двері або прохід,
перемістіть направляючу руку назад до попереку, так щоб людина котру
ви супроводжуєте, могла слідувати впритул до вас.

Сходи. Підійшовши до сходів, зупиніться біля краю першого кроку і
скажіть, чи сходи йдуть вгору або вниз і де розташовані перила.
Незряча людина, піде на один крок позаду, тримаючи вашу руку однією
рукою, а поручні - іншу. Пауза після завершення сходів.
Обмежувачі. При наближенні до бордюру, потрібно коротко зупинитися
на самому краю тротуару і уточнити, чи йде дорога вгору або вниз.
Ескалатори й обертові двері. При наближенні до ескалаторів і
обертових дверей використовуйте методи, подібні до тих, що
використовуються для сходів, бордюрів і дверей. Якщо особі, яку ви
супроводжуєте, є некомфортно проходити через механічні пристрої,
використовуйте сходи або звичайні двері. Будинки з ескалаторами або
обертовими дверима повинні мати сходи і звичайні двері.
Стілець. Підійшовши до крісла, покладіть руку людини на спину або
сторону стільця, якщо це можливо, щоб він або вона знали, де
знаходиться стілець і куди він звернений. Тоді він може вирішити, де і як
сидіти.
Автомобіль. Допомагаючи людині з порушеннями зору сісти в машину,
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покладіть одну з руку на ручку дверей і попросіть їх доторкнутися до
краю даху автомобіля іншою рукою. Таким чином, ви дозволити людині
зорієнтуватися безпечно всістися.
Мінімізуйте фоновий шум, коли супроводжуєте незрячу людину. Так як
це дуже відволікає і дуже впливає на людей, які насправді
покладаються на слухове сприйняття інформації про навколишнє
середовище.
Організація рекреаційних послуг (дозвілля тощо). Особи з порушеннями
зору не можуть зловити або вдаряти об'єкти або зорієнтуватися де
знаходяться межі чи кордони ігрової площадки. При організації поза
аудиторної діяльності та ігор для незрячих людей бажано
використовувати звукові кулі та мішені, а для слабозорих людей яскраво-жовті та оранжеві предмети. Застосовуючи різні типи
поверхонь (наприклад, навіть грунт замість трави або підлоги з дошок
замість килима), можна позначити лінії і бордюри. Додаткові засоби
використання, такі як додаткові рельєфні знаки на ігрових об'єктах та
обладнанні, забезпечують доступ до участі осіб з порушеннями зору в
таких заходах.

Для власників сільських пансіонатів. Щоб пристосувати територію
гостьового будинку (двір, ворота, ворота, огорожі та інші об'єкти) для
людини з порушенням зору, бажано використовувати яскраво-жовті та
оранжеві кольори. Якщо у дворі трав’яний газон і немає стежок,
необхідно використовувати інші додаткові знаки рельєфу. Для кращої
орієнтації у дворі можна розтягнути канат на рівні руки, завдяки чому
незрячій людині вдасться перейти в інші приміщення гостьового
будинку – обладнаних подібним чином.
Коридори і переходи повинні регулярно прибиратися, а сторонні
перешкоди - видалятися. Верхня і нижня сходинка повинні бути чітко
позначені і, по можливості, бажано змінити їх поверхню та структуру,
так щоб їх можна було відрізнити, торкнувшись ногою або палицею.
Більшість людей з порушеннями зору, незалежно від їх зорової
недостатності, не потребують надмірного захисту. Але в разі
терміновості (деяких аварій і т.д.), відповідні заходи повинні бути
продумані і передбаченні заздалегідь, щоби допомогти людям
порушеннями зору евакуюватися з приміщення.
Коли власники гостьового будинку практикують деякі види ручної
роботи чи ремісництва (продукти харчування, культурних цінностей і
т.д.), рекомендується підготувати принаймні один зразок такого
продукту, щоби запропонувати його людині з порушеннями зору для
огляду (на дотик).
4.13. Рекомендації щодо надання послуг для осіб з
порушеннями мовлення. Загальна інформація про порушення
мовлення
Порушення мови можуть мати як центральний, так і периферійний
характер. Якщо хвороба торкнулася одного або іншого відділу
центральної нервової системи і викликала порушення мовлення, вона
вважається центральною. До таких складних порушень мови можна
віднести:
■ alalia - порушення мовлення, яке розвивається внаслідок органічного
ураження головного мозку у дітей з нормальним слухом і розумом
протягом перших трьох років життя. Системна недорозвинення мови в
алалії характеризується порушеннями в фонетичній, фонематичній,
лексичній і граматичній структурі. Пацієнти з алалією також можуть
мати порушення, пов'язані з мовою, включаючи рухове (порушення руху

та координації), сенсорні (порушення чутливості та сприйняття) і
психопатологічні розлад. Існують три типи алалій: моторний, сенсорний
і змішаний. Діти з руховою алалією мають експресивні порушення мови,
мовленнєву практику, слабкість мовлення, порушення артикуляції та
інші вогнищеві неврологічні симптоми; однак, вони розуміють, що мова
спрямована до них. Пацієнти з руховою алалією часто є лівшами.
Регіональне уповільнення і епілептична активність форми часто
виявляються на їх електроенцефалограмі. Діти з сенсорною алалією
характеризуються поганим розумінням мови (незважаючи на
нормальний слух), що призводить до вторинного недорозвинення
власної мови.
Ці пацієнти мають проблеми з аналізом звуків, включаючи звуки мови
(порушення мовного гнозису), що перешкоджає розвитку зв'язку між
звуковим зображенням і об'єктом. Тому дитина чує, але не розуміє
мови, спрямованої до нього (слухова агнозія). Диференціальна
діагностика алалії є складною і може вимагати декількох місяців
спостереження. Це також передбачає виключення втрати слуху та
психічних розладів;
■ афазія - це порушення мови, що впливає на вимову слів або
розуміння мови і здатність читати чи писати. Афазія завжди пов'язана з
травмою головного мозку, найчастіше від інсульту, особливо у літніх
людей. Але травми головного мозку, що призводять до афазії, також
можуть виникати внаслідок травми голови, пухлин головного мозку або
від інфекцій. Афазія може бути настільки тяжкою, щоб зробить
спілкування з пацієнтом практично неможливим, або може бути дуже
м'яким. Це може вплинути головним чином на один аспект
використання мови, наприклад, на можливість назвати об'єкти, або
здатність поєднувати слова в речення, або здатність читати. Проте,
частіше, багато аспектів комунікації погіршуються, тоді як деякі канали
залишаються доступними для обмеженого обміну інформацією.
МАТЕРІАЛИ ВІД ТРЕНЕРІВ
Тема: «Правила коректного мовлення в стосунку
до відвідувачів з інвалідністю та особливості їх
прийому».
Доповідач: Олександ Софій. https://www.rt4all.net/uk/learn-more
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Завдання професіонала - визначити кількість функцій, доступних у
кожному з каналів для розуміння мови, і оцінити можливість того, що
лікування може підвищити використання доступних каналів.
Найбільш поширені мовні порушення, пов'язані з дисфункцією
периферичної нервової системи, можуть бути наведені наступним
чином:
Гіпернасильність або "ринолаляперта" визначається як надлишковий
резонанс голосних і озвучених приголосних в порожнинах носа. Це
явище пояснюється на основі відкритої взаємодії між порожнинами рота
і носа, внаслідок неповного закриття твердого піднебіння та / або
велофарингеального сфінктера. Етіологією гіпернасильності є
анатомічні дефекти, такі як щілина твердого і м'якого піднебіння,
неврологічні захворювання, що викликають параліч велефарингеальної
мускулатури, обструктивні мигдалини, носові структурні відхилення.
Гіпернасильність також поширена у осіб з тяжкою, вродженою втратою
слуху внаслідок погіршення слуху через поганий слуховий зворотній
зв'язок. Гіпонасильність, також відома як «ринолаліаклаза»,
визначається як зменшення або відсутність нормального резонансу
носових напівхилків «м», «н» і втрати нормальної асиміляції
назальності. Анатомо-фізіологічна основа - це закриття або обструкція
між порожнинами рота і носа. Причинами гіпонасональності є
пошкодження простору, такі як пухлини, поліпи носа, гіпертрофія
аденоїдів, запалення тканин і відхилення перегородки носа.
Змішана назальність є синонімом «rhinolaliamixta» і визначається як
одночасна велофарингеальна недостатність і носова обструкція.
Резонансний дисбаланс з'являється у осіб з гіперфункціональними
порушеннями голосу, а голос звучить хрипко і тонко.
Заїкання (також називається заїканням) - це розлад вільного володіння,
який призводить до мимовільних порушень словесних висловів людини,
коли, наприклад, вони говорять або читають вголос.
Симптоми заїкання можна розділити на дві основні групи:
Поведінкові симптоми:
• недобровільне повторення складів, особливо при початку слова;
• мимовільне подовження звуків;

• ненавмисне блокування на складах і словах, тобто неможливість
короткочасно висловити звук;
• неприродні коливання, вигуки, перезапущені або неповні фрази та
незакінчені або зламані слова;
• Супутні симптоми можуть включати миготіння очей, тремтіння
обличчя, поштовхи голови, махання руками і так далі.
Психологічні та соціальні симптоми:
• емоційна боротьба при заїканні;
• сором'язливість і соціальне уникнення поведінки через страх говорити
в певних соціальних контекстах;
• високий рівень хронічної тривожності, особливо соціальної або
фобічної тривожності.
Додаткову інформацію потрібно мати на увазі
При спілкуванні з людьми, які страждають від заїкання, слід
пам'ятати, що процес спілкування особливо ускладнюється надмірною
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тривожністю, публічністю і стресовою ситуацією. Ні в якому разі не слід 220
показувати (наприклад, виразом обличчя тощо), що ускладнена мова
вашого співрозмовника змушує вас відчувати роздратування, це
допоможе йому миритися з емоційним стресом і краще контролювати
свою мову через зменшення спастичної артикуляції і симптоми спазму
не будуть настільки видимі.
4.14.

Коли людина червоніє або перетворюється на бліду, що
супроводжується надмірним потовиділенням, метушливістю в рухах,
перерваним голосом, це типові ознаки для людей, які страждають цим
розладом на перших хвилинах спілкування з незнайомими людьми в
незнайомій ситуації. Однак слід пам'ятати, що з часом ситуація
повертається до норми.
Такий тип порушення мовлення, як дизартрія, також може мати
негативний психологічний вплив на людину. Це стан, при якому м'язи,
які ви використовуєте для мовлення, слабкі, або ви маєте труднощі з
ними. Дизартрія часто характеризується невиразною або повільною
мовою, що важко зрозуміти.

Найчастіші причини виникнення дизартріїв включають нервові
системи (неврологічні), такі як інсульт, черепно-мозкова травма,
пухлини головного мозку і умови, що викликають параліч обличчя або
слабкість м'язів мови або горла. Деякі препарати також можуть
викликати дизартрію.
Симптоми
Ознаки і симптоми дизартрії відрізняються залежно від основної
причини і типу дизартрії, і можуть включати:
• невиразна мова;
• повільна мова;
• нездатність говорити голосніше, ніж шепіт або говорити занадто
голосно;
• швидка мова, яку важко зрозуміти;
• носовий, скрипучий або напружений голос;
• нерівномірний або ненормальний мовний ритм;
• нерівномірний обсяг мовлення;
• монотонна мова;
• складність вимови або м'язів обличчя.
Внаслідок проблем, пов'язаних
виникнення дизартрії, можуть бути:

з

комунікацією,

причиною

• Соціальні труднощі. Проблеми з комунікацією можуть вплинути на
ваші стосунки з родиною та друзями та зробити соціальні ситуації
складними.
• Депресія. У деяких людей дизартрія може призвести до соціальної
ізоляції та депресії.
Якщо ви хочете допомогти - просто запитайте! Якщо ви вважаєте, що
людині з порушеннями мовлення потрібна допомога - надайте свою
допомогу, але тільки після того, як вона / вона прийме вашу допомогу.
Ваша мова повинна бути зрозумілою! Говоріть чітко, використовуючи
звичайний спосіб (темп і тон). Не підвищуйте свій тон і темп мовлення,

якщо вас не запитають про це. Повторіть стільки разів, скільки можливо,
перифразуючи, якщо це необхідно. У деяких випадках використовуйте
нотатки.
Використовуйте міміку, жести і мову тіла під час розмови. Чим більше
візуальних знаків ви використовуєте, тим легше зрозуміти вас іншій
людині.
Використовуйте піктограми (таблиці)! У деяких випадках власники
гостьових будинків повинні мати декілька фотографій, піктограм і т.д.,
які представляють певні послуги, які можуть зацікавити людей з
порушеннями мовлення. Вони зможуть дізнатися детальну інформацію
про ці послуги, їх ціну тощо, а також забронювати їх, просто вказуючи
на ці фотографії, не використовуючи складних слів або фраз.
Ваша позиція під час розмови має велике значення! Поверніть обличчя
до свого співрозмовника. При спілкуванні необхідно злегка зігнути
голову і дати деякі сигнали про те, що ви розумієте мову, похитуючи
головою, використовуючи міміку або повторюючи останнє слово або
фразу.
Звертайтеся до свого співрозмовника! Коли ви розмовляєте з особою,
яка має порушення мовлення, звертайтеся до цієї особи безпосередньо
і тільки після цього з тими, хто його супроводжує, коли щось
незрозуміле. У такому випадку варто просити дозвіл на переадресацію
запиту до супроводжуючої особи.
Якщо вам важко зрозуміти, що говорить людина, або навпаки спробуйте повторити сказане. Якщо це не спрацює, спробуйте
використати олівець і папір. Чітке розуміння важливіше, ніж методи його
досягнення. Візуальна допомога, письмові інструкції, малюнки або
засоби масової інформації, крім усної інструкції, мають велике значення
для людей з порушеннями мовлення та сприяють кращому розумінню
цих інструкцій.
У разі необхідності надайте коригування! Якщо комунікація є важливим
компонентом вашої діяльності, необхідні деякі адаптації та зміни, щоб
зробити діяльність доступною для людей з цим типом розладу. Корисно
також використовувати жести, як у спілкуванні з особами, які мають
порушення слуху.
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Додаткова інформація. При деяких порушеннях мовлення існують різні
протези, які необхідно обслуговувати протягом дня. Деякі люди можуть
мати протези твердого піднебіння (обтуратора), які слід мити після їжі.
Особи, які мають проблеми з голосом, використовують хронічну
канюлю, яка закриває просвіт гортані, і іноді може змінювати пов'язку
навколо шиї. Те ж саме стосується людей, які мають надмірне
мимовільне слиновиділення або проблеми з ковтанням. Необхідно
запобігти незручності під час їжі, забезпечити приміщення, що
відповідає всім особливим гігієнічним умовам.
4.15. Рекомендації щодо надання послуг для людей з
порушеннями слуху. Загальна інформація про порушення
слуху
Порушення слуху, глухота або втрата слуху є загальноприйнятими
термінами, що стосуються повної або часткової неможливості чути
звуки.
Залежно від ступеня пошкодження слуху та часу втрати слуху
(повна або часткова) особи з порушеннями слуху поділяються на кілька
категорій:
Вроджені глухі люди. Це стосується людей, які народилися
глухими або втратили слух, перш ніж мова та мова розвивалися.
Набута глухота або пізніше оглушені люди. Ці терміни відносяться до
людей, які колись мали нормальний слух, але які втратили частину або
весь свій слух. Їх також називають постлінгвально глухими, тому що
вони втратили слух після того, як вони розвинули мову і мову.
Частково чуючі: це схоже на "важкий слух", тобто людина має
якийсь слух і може користуватися слуховими апаратами.
Глухо-німий - це термін, який відноситься до людини з важким
комплексом слухових і мовних порушень. Загалом, серед людей з
вадами слуху є надзвичайно невеликий відсоток глухонімих.
Особи з порушеннями слуху можуть мати проблеми з вимовою,
оскільки вони не в змозі виправити свої фонетичні помилки. Ті люди, які
втратили слух до 7-річного віку, зазвичай мають нормальну мову і
хороший словник.

Існують чотири основні типи втрати слуху, які класифікуються за
місцем порушення слухової системи. Ці порушення слуху можуть бути
викликані генетичними чи спадковими факторами, інфекціями,
порушеннями розвитку або екологічними / травматичними факторами.
Провідна втрата слуху викликана пошкодженням або обструкцією
зовнішнього або середнього вуха, що порушує ефективне проходження
або провідність звуку через ці камери. Більшість провідних втрат можна
лікувати медично; однак повторні кондуктивні втрати можуть вплинути
на розвиток мови дітей.
Сенсорна нейронна втрата слуху викликана пошкодженням
внутрішнього вуха (равлики) або слухового нерва, що передає імпульси
в мозок. Сенсорна нейронна втрата слуху має тенденцію бути більш
важкою, постійною і зазвичай впливає на розвиток мови в ротовій
порожнині.
Змішана втрата слуху являє собою комбінацію як провідної, так і
сенсорної нейронної втрати слуху.
Центральні порушення слуху є результатом порушення або дисфункції
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в центральній слуховій системі між стовбуром мозку і слуховою корою
головного мозку.
Корисно знати, що звук вимірюється його гучністю або інтенсивністю
(вимірюється в одиницях, що називаються децибелами, дБ), і його
частота або висота (вимірюється в одиницях, що називаються герцами,
Гц). Порушення слуху можуть виникати в одній або обох зонах і можуть
існувати лише в одному вусі або в обох вухах. Втрата слуху зазвичай
описується як легка, помірна, тяжка або глибока, залежно від того,
наскільки добре людина може почути інтенсивності або частоти, які
найбільше пов'язані з мовою.
При легких порушеннях слуху мінімальний звук, який можна почути,
становить від 25 до 40 дБ. Люди на цьому рівні не можуть почути.
З іншого боку, ті люди, які втратили слух у ранньому віці, можуть мати
певні проблеми з мовою та словником. Дорослі з порушеннями слуху,
як правило, спілкуються один з одним за допомогою знакового
(жестикулярного) мови, який доповнюється дактильним (пальцевим)
алфавітом. Вони можуть спілкуватися з іншими за допомогою письмової

мови, залишків слуху та протезування зі слуховими апаратами, а також
читання губ і міміки.
При помірному порушенні слуху мінімальний звук, який можна почути,
становить від 40 до 70 дБ. Люди на цьому рівні не чують м'яких або
помірно гучних звуків і можуть виникнути проблеми зі слухом, якщо вони
не використовують слуховий апарат.
При важкому порушенні слуху мінімальний звук, який можна почути,
становить від 70 до 95 дБ. Люди цього рівня не в змозі почути більшість
шумів і можуть покладатися на читання губ та / або мову жестів, навіть з
використанням слухового апарату.
При глибокому погіршенні слуху мінімальний звук - 95 дБ і більше. Люди
на цьому рівні можуть чути дуже гучні звуки і покладатися виключно на
читання губ та / або мову жестів. Слухові апарати не ефективні.
Найбільш важлива роль слуху для людини є розвиток мови. У
відсутності слуху або його значне скорочення, людина спонтанно
(тобто, незалежно один від одного, без особливого зовнішнього впливу)
не в змозі поліпшити мову, тому що він / вона позбавлена можливості
сприймати словесний мову людей з навколишнє середовище як
необхідна передумова для мовного наслідування. Крім того, ця людина
не в змозі контролювати вимову різних звуків. Як наслідок, можливості
спілкування з людьми обмежені, оскільки одним з найважливіших
засобів передачі інформації є розмовна мова. Відсутність або
недорозвинення мови, у свою чергу, призводить до погіршення розвитку
інших когнітивних процесів і, в першу чергу, вербального і логічного
мислення.
В оточенні однолітків, які не мають проблем зі слухом або мовою,
людина з важким порушенням слуху потрапляє в певну соціальну
ізоляцію, оскільки її повна участь у різних видах спільної діяльності є
досить складною.
4.16. Зв'язок з використанням мови
Залежно від ступеня втрати слуху, людина не може сприймати
словесний мову, а також мати власний тип мови і спілкування,
використовуючи жести. Люди з досить важкими порушеннями слуху

можуть говорити чітко, в деяких випадках вони мають добре розвинену
вербальну мову (за умови раннього протезування та ефективного
навчання).
Люди з важким порушенням слуху можуть чути гучну мову через
слухові апарати або інші пристрої.
Вимова деяких людей з важким порушенням слуху може бути
трохи нечітка; з порушенням тембру голосу, (часто люди з цим типом
інвалідності мають високий голос - фальцет, або, навпаки, жорсткий
той, що дозволяє їм контролювати власну вимову).
Читання губ - це «техніка», яка використовується великою кількістю
людей з порушеннями слуху для кращого розуміння адресної мови. Під
час спілкування вони спостерігають за рухом артикуляційних органів
співрозмовника і розрізняють слова за формою і положенням губ і мови.
Ця уміння важко розробити, оскільки менш ніж 35% слів розпізнаються
за допомогою міміки. Захоплення контексту та невербальна інформація
є суттєвим доповненням до цієї навички.
4.17. Зв'язок з використанням знаків
Неважливо, в якій мірі люди з порушенням слуху говорять на
словесній мові, в більшості випадків, коли вони спілкуються один з
одним, вони використовують так званий знак або жестикулярну мову. У
процесі його застосування як засобу спілкування вона розвивається і
збагачується. Мова жестів є рідною мовою людей з порушенням слуху,
яка має свою граматику і синтаксис. Вона також відрізняється в різних
країнах. Крім мови жестів, існує цифровий алфавіт, дактильний алфавіт
(вираз букв з пальцями). Він використовується при назві власних імен,
або деяких слів, які ще не отримали еквівалентів на мові жестів.
Мова знака полягає в вираженні певного знака для кожної букви
алфавіту за допомогою долонь. Слова відображаються буквою,
відповідно до їх написання. Мова жестів охоплює позиції і рухи рук, а
також інші мови тіла, щоб представити поняття (слово) стандартними
знаками. Всі ознаки жестів діляться на окремі групи. Основою цього
поділу є положення пальців, загальне для багатьох жестів і знаків, які є
основними елементами спілкування. Жести визначаються за

226
226

допомогою дактильного
артикуляції.

(пальцевого)

алфавіту

і

за

допомогою

4.18. Інші методи спілкування
Деякі люди з порушенням слуху використовують мову жестів на
основі фонетичної системи. Для спілкування вони використовують вісім
комбінацій рук і чотири жести навколо обличчя. Для деяких людей
єдиним засобом комунікації є написана мова. Деякі з них не люблять
писати, однак, їхня мова не відповідає стандартам синтаксису. Деякі
люди використовують пристрій з клавіатурою під назвою "Текстовий
телефон", що дозволяє їм спілкуватися з іншими людьми, які мають
однакові пристрої. Інші використовують телефони з підсилювачами
звуку, які збільшують гучність вхідного звуку. Цей телефон може
використовувати будь-хто, оскільки можна регулювати гучність звуку.
Часто єдине, що потрібно зробити, це переконатися, що є всі
необхідні візуальні ознаки, інструкції, які б компенсували потребу в
усних повідомленнях і відповідях.
При спілкуванні з людьми, які мають порушення слуху і не можуть
говорити, необхідно з'ясувати, яку систему жестів або ознак вони
використовують. Кваліфіковані перекладачі знають різні способи
спілкування і можуть допомогти вибрати відповідний.
Порушення слуху не завжди розглядається як інвалідність у тих
видах діяльності, які не обов'язково вимагають хорошого слуху. Цей
факт особливо застосовується при професійному відборі працівників і
під час організації трудової діяльності, що не вимагає добре
розвиненого слухового сприйняття або активного мовлення людини з
порушенням слуху.
Іноді важко зрозуміти мову людей з порушеннями слуху через
помилки вимови і навіть незвичайну інтонацію. Однак для кращого
розуміння потрібно лише деякий час, терпіння і практика.
Особи з порушенням слуху можуть відчувати незручність при
спілкуванні з новими людьми, особливо з нечіткою дикцією. Це також
стосується ситуацій, коли люди з вадами слуху займаються тими
видами діяльності, які вимагають концентрації слуху: відповідати на

телефонні дзвінки, записувати усні тексти, особливо коли не
передбачені відповідні умови для них. Співробітники також повинні
дотримуватися деяких правил під час спілкування з людьми з вадами
слуху, зокрема, завжди звертайте голову до співрозмовника, щоб
зробити його легким для читання на губах; мова повинна бути
зрозумілою, трохи уповільненою, з повторенням, якщо це необхідно, а
також з простими мовними конструкціями.
4.19. Рекомендації для власників пансіонатів щодо розміщення
людей з порушенням слуху
Звук є одним з регуляторів поведінки та діяльності людини.
Регулювання поведінки, пов'язане з орієнтацією людини в просторі,
характеризується як візуальним сприйняттям інформації про об'єкти,
так і їх локалізацією на основі просторового слуху.
Віддзеркалення навколишнього середовища за допомогою звуків є
набагато більш повним, ніж просто візуальне його сприйняття.
Відсутність або скорочення слуху, внаслідок вродженої глухоти або
228
набутого в ранньому дитинстві, позбавляє людину одного з 228
найважливіших джерел інформації і змінює його пізнавальну діяльність!
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, майже один
відсоток населення земної кулі є слабочуючих або повністю глухим. А
це означає, що ці люди сприймають навколишній світ зовсім інакше, ніж
більшість населення. Через глухоту ці люди позбавлені можливості
нормально спілкуватися з іншими людьми, ділитися досвідом та своїми
думками.
Одним із способів допомоги людям з порушеннями слуху
ознайомитися з навколишнім світом є залучення до сільського туризму.
Власники пансіонату повинні знати, що глухі люди спілкуються один з
одним, використовуючи мову жестів, звертаючи увагу на рух рук і міміку,
і в той же час вони можуть не помічати, що відбувається навколо. Це
може бути дуже небезпечно, коли вони знаходяться на вулиці,
перетинають дороги тощо. Тому обов'язково надавати цим людям всі
обов'язкові інструкції з правил поведінки на вулицях. Групі людей з
порушеннями слуху під час прогулянки не повинно бути більше 15-17.

Особа, яка має порушення слуху, досить складно сприймати
інформацію протягом 2-3 годин, наприклад, стосовно історичних дат,
подій, спеціальних термінів. Через 10-15 хвилин від початку
ознайомлення з територією гостьового будинку глухі зазвичай
починають запитувати один одного про те, що вони не зрозуміли,
залучаючи інших до їх розмови, внаслідок чого їхня увага втрачена.
Тому при описі особливостей пансіону, пов'язаних з історичними
фактами тощо та іншою відповідною інформацією, власник повинен
використовувати короткі речення, чіткі і лаконічні фрази та описи.
Перед тим, як спілкуватися з групою людей з порушенням слуху,
необхідно підготувати деякі паперові картки і записати на них ключові
слова, історичні імена та іншу інформацію, яку важко запам'ятати, а
також ілюстрації, діаграми, карти. у цьому випадку.
Велика кількість матеріалу дає негативний результат. Але,
можливо, в групі буде кілька людей, які хочуть отримати більш детальну
інформацію про деякі факти і т.д.
Робота з люди з порушенням слуху досить складна. Ви повинні
мати відмінне знання дактильного алфавіту та мови жестів. Власник
пансіонату, який не має необхідних навичок та досвіду, повинен
супроводжуватися перекладачем мови жестів. Якщо в групі є люди, які
втратили лише частину або слух і можуть сприймати словесні мови, ви
можете обійтися без допомоги перекладачів, але забезпечити розмову
більш повільним темпом і збільшити гучність голосу. Якщо карти з
ключовими словами не підготовлені, люди легко відволікаються через
невідомі слова і незрозумілі фрази, а увагу на сприйняття інформації
можна втратити. Часто єдине, що потрібно зробити, це переконатися,
що екскурсійний маршрут надає необхідні візуальні індикації, інструкції,
які компенсують потребу в оповіщеннях і відповідях.
Співрозмовник завжди повинен звернути своє обличчя до групи
учасників-інвалідів, щоб полегшити читання на губах.
Якщо ви хочете допомогти - просто запитайте! Якщо ви думаєте,
що людині з вадами слуху потрібна допомога - надайте свою допомогу,
але тільки після цього вона приймає її.

Перш ніж розпочати розмову з особою, яка має порушення слуху,
переконайтеся, що він / вона чує від вас. Ви можете привернути увагу,
торкаючись рукою або жестом.
Говоріть чітко, використовуючи звичайний спосіб (темп і тон). Не
підвищуйте свій тон і темп мовлення, якщо вас не запитають про це. Не
збільшуйте рух губ. Під час розмови намагайтеся не їсти, не жувати і не
палити, що робить вашу вимову важкою для розуміння. Переконайтеся,
що вони вас розуміють, перш ніж почати говорити про щось інше.
Повторіть стільки разів, скільки потрібно, можливо, вам доведеться
перефразувати речення, оскільки ви можете використовувати слово,
яке важко зрозуміти.
Запобігайте відволіканням. Коли співрозмовник щось пояснює,
спробуйте мінімізувати фоновий шум, щоб запобігти відволіканню.
Будьте зрозумілі у своїх виразах. Використовуйте міміку, жести і мову
тіла, щоб підкреслити свою мову. Ледве помітні зміни в тоні або звуках,
які використовуються для вираження почуттів тощо, можуть бути
неясними для деяких людей, які не чують. Чим більше візуальних знаків
ви використовуєте, тим легше зрозуміє вас інша людина.
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Ваше місцезнаходження. Коли ви говорите, поверніть своє
обличчя людям, які мають порушення слуху. Вони не зможуть почути
вас, якщо ви відвернетесь від них. Переконайтеся, що ваше обличчя і
верхня частина тіла добре видно. Тому, як можна ближче, намагайтеся
уникати тіней на обличчі, наприклад, від капелюха або сонцезахисних
окулярів. Не стійте назад до яскравого світла.
Не вимикайте світло! Пам'ятайте, що з великою кількістю
співрозмовників
діяльність,
яка
передбачає
прослуховування
аудіозаписів, вимкнення світла або закриття очей, автоматично
обмежує участь людей з вадами слуху. Намагайтеся не створювати такі
умови.
Звернення до співрозмовника! Майте на увазі, що ви розмовляєте
безпосередньо з людиною, яка має втрату слуху, а не до перекладача.
Зверніться безпосередньо до особи, з якою ви розмовляєте. Нижче
наведено кілька порад щодо спілкування за допомогою інтерпретатора
мови жестів. Якщо вам важко зрозуміти, що говорить людина, або
навпаки - спробуйте повторити сказане. Якщо це не спрацює, спробуйте

використати олівець і папір. Чітке розуміння важливіше, ніж методи його
досягнення. Візуальна допомога, письмові інструкції, малюнки або
засоби масової інформації, крім усної інструкції, мають велике значення
для людей з вадами слуху та сприяють кращому розумінню цих
інструкцій.
При необхідності налаштуйте себе! Якщо комунікація є важливим
компонентом вашої діяльності, необхідні деякі корективи та зміни, щоб
зробити діяльність доступною для людей із вадами слуху. Застосовуйте
візуальні сигнали, що дають інструкції. Деякі коригування включають
використання прапорів або ліхтарів, які є сигналами початку або кінця
діяльності або використовують сигнали рук.
Пристрої для осіб з порушеннями слуху. Труднощі в комунікації
можуть бути зменшені за допомогою слухових апаратів або інших
допоміжних пристроїв, а також шляхом практичних візуальних
демонстрацій з використанням простих слів і пропозицій. Подорож або
знайомство з навколишнім середовищем може зайняти більше часу,
але лише тоді, коли людина з втратою слуху отримає відповідні
навички. Читання губ може бути дуже корисним для розуміння і кращого
спілкування. Власники пансіонату можуть скористатися наведеними
нижче порадами для покращення спілкування.
4.20. Як працювати з інтерпретатором мови жестів?
1. При спілкуванні з особою, яка має порушення слуху, ваше обличчя і
мова завжди повинні бути адресовані цій особі, а не перекладачеві.
2. Завжди звертайтеся безпосередньо до особи. Не використовуйте
вирази типу "Скажіть йому ..." або "Запитайте її ...". Це «виключає»
людину з втратою слуху і заплутує перекладача.
3. Дозвольте перекладачу сидіти або стояти біля людини яка не
може чути. Переконайтеся, що особа з вадами слуху може чітко
бачити як перекладача, так і співрозмовника.
4. Не наказуйте перекладачу перекладати окремі частини сказаного.
Він керується професійним етичним кодексом і повинен перекладати
все, що сказано або показано жестами. Він також повинен
дотримуватися конфіденційності і залишатися об'єктивним.

5. Дайте всі матеріали та документи безпосередньо людині з
порушенням слуху, а не перекладача. Це вказує на те, що вони
призначені на цю особу і показує, що людина, яка чує, вважає за
нормальне мати справу безпосередньо з особою, яка позбавлена
слухання.
6. Пам'ятайте, що перекладач є «каналом зв'язку», тобто він
відповідає за надання еквівалентних послуг обом співрозмовників.
7. Говоріть звичайним чином (темп, голос). Дайте перекладачу
можливість повідомити, коли говорити повільніше або зробити
паузу.
Коли ви даєте інструкції або візуальні роздаткові матеріали,
переконайтеся, що у вас є достатньо часу, щоб проглянути їх до або
після пояснення. Пам'ятайте, що людина з порушенням слуху не може
одночасно переглядати друкований матеріал і не стежити за
перекладачем.
Переконайтеся, що той, хто не чує, дивиться на вас, коли ви говорите.
Говоріть звичайною манерою (не кричіть!). Рухайте губи таким чином,
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щоб зрозуміти тим, хто використовує читання губ для спілкування.
Будьте готові повторити або написати деякі свої слова, якщо це
необхідно.
Люди, які не чують, часто використовують мову жестів, а також
звичайну мову. Це не є необхідним для тих, хто може чути, знає цю
мову, хоча деякі з них охоче вивчають основи мовлення від своїх глухих
колег.
Іноді люди можуть турбуватися, чи вони не зашкодять людині, коли
вони мають справу з людьми з вадами слуху, тому що спілкування на
початку може бути досить важким. Досвід показує, що особа з
порушенням слуху зазвичай виключається в групі. Спілкування стає
легшим, коли інші учасники звикають до неї і керуються правилами
візуального спілкування.
Ви завжди повинні пам'ятати про важливість і необхідність хорошої
акустики та освітлення. Багато користувачів різних слухових апаратів
можуть отримати велику користь від установки допоміжних пристроїв
для цієї мети.

МАТЕРІАЛИ ВІД ТРЕНЕРІВ
Тема: «Особливості організації туристичних
послуг для людей з інвалідністю».
Доповідач: Андрій Мацелюх – директор Львівської асоціації
розвитку туризму. https://www.rt4all.net/uk/learn-more

4.21. Додаткову корисну інформацію потрібно мати на увазі
Як обслуговувати слухові апарати. Слід пам'ятати про специфіку
служби протезування (слухові апарати). Постійне носіння слухового
апарату може викликати подразнення акустичного каналу, вологість
трубок пристрою, які слід час від часу очищати. Пристрій працює на
батареях, які потрібно замінювати кожні два тижні. Індивідуальний
слуховий апарат може бути різної якості, вартості, і тому
обслуговування повинне бути диференційованим та регулярним. Це
необхідно враховувати при супроводженні осіб під час їх роботи,
організації інших видів діяльності.
Додаткова інформація. Приміщення для розміщення людини має бути
обладнане додатковим роз'ємом для зарядки акумулятора слухового
апарату, хоча останнє покоління цих пристроїв дає можливість заміни
використаної батареї на іншу. Необхідно передбачити доступність
різних зарядних пристроїв для мобільних телефонів, оскільки зазвичай
люди з порушеннями слуху активно спілкуються за допомогою SMSповідомлень. У деяких випадках їх приміщення можуть бути оснащені
електричною лампою, яка реагує на дзвінок в кімнаті і інформує людину
про певну ситуацію. У кімнаті повинні бути стаціонарні (ручка і папір)
для спілкування з тими, хто не говорить мовою жестів.
4.22. Рекомендації щодо надання послуг людям з
інтелектуальною та емоційною інвалідністю.
Міфи про людей з психічними розладами і факти, які їх
заперечують.

Міф № 1: "Люди з психічними розладами ніколи не будуть
нормальними".
Факт: Психічні захворювання часто носять тимчасовий характер.
Наприклад, людина, яка зазвичай врівноважується, може мати якийсь
напад (депресія, паніка тощо), що триває кілька тижнів або місяців, а
потім після належного лікування людина повертається до нормального
життя. Вважати, що ця людина хвора або божевільна після її
відновлення, вона несправедлива і необгрунтована. Багато інших
людей відчувають багато неприємностей. Але в період між атаками
вони можуть відчувати себе досить добре.
Міф № 2: «Якщо людина може впоратися з іншим типом хвороби, то і ті,
хто страждає психічними розладами, також повинні покладатися на
себе».
Факт: Насправді, більшість людей, які страждають від психічних
розладів, потребують допомоги, щоб повернутися до нормального
життя. Оскільки звичайні фізичні хвороби супроводжуються
фізіотерапією, аналогічно у випадку психічних розладів необхідна
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соціальна реабілітація.
Міф № 3: «Люди з психічними розладами небезпечні».
Факт: Люди, які одужали від психічних захворювань і повернулися до
нормального соціального життя, мають більшу ймовірність того, що
принаймні будуть боязкими і пасивними. Вони рідко становлять
небезпеку для суспільства. Більшість з них ніколи не "збожеволіли"
відразу. Експерти кажуть, що рецидив розвивається поступово, тому
лікарі, друзі, родичі мають достатньо досвіду, щоб розпізнати ранні
симптоми. Тому рецидиви зазвичай визначаються і усуваються до
виникнення ускладнень.
Міф № 4: "Не можна говорити з людиною з психічним розладом".
Факт: Більшість людей, які одужують, є раціональними і розумними,
тому ви, безумовно, можете поговорити з ними. Навіть ті, хто насправді
зараз хворі, у більшості випадків є досить раціональними у багатьох
відношеннях. Вони можуть страждати певними галюцинаціями або діяти
досадно, але в певні моменти вони можуть обговорювати багато речей
з ясним розумом.

Міф №5: "Для людей, які постраждали від психічних захворювань,
важко повернутися до нормального життя, але що ви можете зробити з
цим?"
Факт: те, як ми ставимося до людей, які відновилися, може змінити їхнє
життя. Ефективне лікування, наполеглива робота та хороша мотивація
можуть звести нанівець, якщо цій людині відмовляють у хорошій роботі,
квартирі та інших необхідних речах через помилкові переконання та
стереотипи.
Зосередьтеся на людині. Ставтеся до людей відповідно до ваших
знань. Як і інші люди з обмеженими можливостями, люди з психічними
розладами можна вважати «експертами»; вони знають, що працює в
їхньому випадку, а що ні. Існує тенденція стверджувати, що люди з
психічними захворюваннями не здатні висловлювати свої думки або
приймати власні рішення. Це не так. Юридична допомога. Не ігноруйте
помилкові заяви і намагайтеся зробити їх зрозумілими. Багато людей
мають фальшиве тлумачення деяких питань, але вони щиро вірять, що
їхні погляди цілком правильні. Насправді, правильна інформація може
змінити свою точку зору. Поговоріть і поділіться інформацією про те, що
ви вже дізналися з іншими, і наполягайте на тому, щоб людей з
психічними захворюваннями ставилися належним чином. Допоможіть їм
отримати шанс на краще життя.
Заперечувати неналежне використання таких слів, як "божевільний",
"маніяк" і т.д. Сільський туризм визначається як корисний підхід до
сприяння задоволенню рекреаційних потреб людей з психічними
захворюваннями.
Здоров'я і безпека. Психічний розлад можна вилікувати. При наявності
відповідного догляду та лікування можна очікувати поліпшення стану
здоров'я або навіть повного одужання. Здоров'я та безпека людини з
психічними розладами в рекреаційному середовищі взагалі не є чимось
особливим, все повинно бути забезпечене так як для інших клієнтів.
Тим не менш, ви повинні знати, що деякі люди, які страждають від цього
типу розлади, приймають призначені ліки, які можуть мати побічні
ефекти, такі як підвищена чутливість до перебування на сонці, легкі
поштовхи, неможливість їсти певні продукти і т.д. це потрібно
враховувати при наданні рекреаційних послуг.

4.23. Інклюзивний відпочинок для людей з розумовою
відсталістю
Особи з розумовою відсталістю повинні мати можливість брати участь у
тих самих розважальних заходах, як інші люди. Сьогодні більшість
доступних послуг обмежена певною діяльністю.
Наявність інклюзивної рекреаційної діяльності в громаді
позитивно впливає на всіх громадян кількома способами:
1) люди з інвалідністю мають можливість спілкуватися з іншими людьми
(які не мають інвалідності). Така взаємодія дозволяє їм розвивати
належні соціальні навички, підвищувати самосвідомість і самооцінку.
Інваліди навчаються використовувати більш широкі можливості для
відпочинку та дозвілля, які роблять інші люди, збільшуючи свою участь
у рекреаційних заходах, таким чином покращуючи свій фізичний стан;
2) інклюзивний відпочинок допомагає суспільству усвідомити, що люди
з інвалідністю можуть брати участь у рекреації на рівних умовах з
іншими, якщо їм надається така можливість;
3) комунікація з іншими людьми в різних сферах і заходах допоможе
людям з інвалідністю розвинути навички та ставлення, які вони повинні
застосовувати в суспільному житті.
Досвід проведення інклюзивних рекреаційних заходів заохочує людей з
інвалідністю до участі в спільних заходах.
Переваги такої участі можуть призвести до:
- отримання позитивного досвіду щодо рекреаційних процедур, які
сприяють фізичному, розумовому, соціальному, духовному та
емоційному росту і розвитку кожної людини;
- розвиток відносин між однолітками та людьми різних поколінь, які
дозволяють кожній людині ділитися симпатією, підтримкою,
товариством, готовністю допомагати один одному;
- розвиток підтримки в громадах, що сприяє змінам у суспільній
свідомості до гідності, самооцінки та соціальної інтеграції.
Існує 4 рівні необхідної підтримки, що залежить від рівня
функціонування особи з розумовою відсталістю:

236
236

1) відсутність підтримки - людина може служити самому собі без будьякої допомоги інших, робити все самостійно;
2) мінімальна підтримка - людині потрібна незначна підтримка в таких
сферах, як організація діяльності, транспорт, домашня діяльність,
фізичне здоров'я, працевлаштування та самовизначення;
3) суттєва підтримка - особа потребує регулярної підтримки, охоплюючи
інструкції, підтримку та нагляд у визначеній сфері адаптивних навичок;
4) постійна підтримка - особа потребує постійного догляду протягом 24
годин, що може включати підтримку функціональної життєздатності
організму та відповідних пристроїв.
У попередньому розділі ми обговорювали важливість особистих потреб
людини з інвалідністю. У той же час, можна отримати досвід у батьків,
професіоналів та інших людей, які мають справу з людьми з
інтелектуальною та емоційною інвалідністю.

4.24. Додаткову інформацію потрібно мати на увазі
Зробіть все зрозумілим! Розділіть свої інструкції на прості дії або
основні поняття, щоб людина могла ясно зрозуміти їх. Можливо,
інструкції потрібно буде повторити. Якщо можливо, використовуйте
наочні приклади та демонстраційні матеріали.
Зберігайте повагу! Спілкуйтеся з учасниками на рівних умовах,
незалежно від тяжкості їх інвалідності, ставтеся до них з гідністю і
повагою. Часто здатність людини розуміти мову є більш просунутою,
ніж уміння говорити і висловлювати свою думку. Труднощі в спілкуванні
(мові) не можна вважати доказом того, що людина щось не розуміє.
Якщо ви думаєте, що людині потрібна ваша допомога, просто запитайте
її, але почекайте, поки ваша пропозиція буде прийнята.
Прийміть індивідуальні обмеження! Ви повинні розуміти, що деякі
люди з розумовою відсталістю можуть мати значні обмеження. Не
втрачайте самоконтролю і терпіння, якщо побачите, що вони не можуть
зробити те, що ви вважаєте важливим. Подумайте про інші способи
залучення людини до існуючих обмежень у плановій діяльності.

Дайте право вибору! Дозвольте кожній людині самостійно вибрати
спосіб робити щось. По можливості, ми повинні задовольняти їхні
побажання і приймати їхній вибір, а також допомагати їм приймати
конструктивні рішення.
Забезпечте оцінку! Дайте позитивну думку про успішні досягнення.
Намагайтеся підтримувати і заохочувати у програшних ситуаціях.
Будьте зрозумілими, даючи поради, щоб щось покращити. Не хваліть і
не дайте позитивної оцінки, якщо людина цього не заслуговує.
Попросіть експертів отримати допомогу та підтримку! Батьки,
супроводжуючі особи, друзі людини з розумовою відсталістю можуть
бути чудовим джерелом інформації про їхні можливості та досягнення
минулого. Деякі люди можуть приймати ліки та використовувати
спеціальне обладнання. Не турбуйтеся про це!
Встановіть чіткі правила поведінки! Обговоріть тип очікуваної
поведінки, яка необхідна для певної ситуації або діяльності. Будьте
раціональними та стійкими, щоб забезпечити дисципліну. Лікуйте
людину з розумовою відсталістю так само, як і інші групи. Люди, які
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когнітивної психології, щоб розширити свої знання в цій галузі.
Піклуйтеся про безпеку! Перш ніж розпочати свою діяльність,
перевірте правила безпеки з усіма учасниками. Людина з розумовою
відсталістю може не знати, які ситуації є небезпечними.
Зберігайте порядок у навколишньому середовищі! Структура
діяльності є досить важливою. Деякі люди можуть мати проблеми з
концентрацією уваги на певному предметі або діяльності протягом
тривалого періоду часу.
Поради щодо надання послуг у сільському, зеленому туризмі.
Можливо, людина з розумовою відсталі потребуватиме додаткового
часу, щоб пристосуватися до незнайомої ситуації і дізнатися про нове
завдання. У такому випадку велике значення має додаткова підтримка
супроводжуючої особи тощо, яка може допомогти допомогти подолати
початкові труднощі та розвинути нові навички та можливості. Ви повинні
дізнатися якомога більше про цю людину, перш ніж надавати необхідну
підтримку під час активного відпочинку.

РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ЗЕЛЕНОГО ТА СТАЛОГО ТУРИЗМУ В
КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДПОЧИНКУ ДЛЯ ОСІБ З
ІНВАЛІДНІСТЮ
5.1. В ИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТО К ПРИВ АТНИХ З АСОБІВ РОЗМІЩЕННЯ З А
ТИПОМ В&В
Преамбула. Виконавці та експерти транскордонного проекту
Accessible настійливо закликають туроператорів та фахівців
туристичного супроводу транскордонного регіону Україна – Польща
використовувати унікальні можливості активного і сільського-зеленого
туризму для реабілітації осіб з інвалідністю.
Термін Веd&Вrеакfаst зародився в післявоєнній Великобританії
наприкінці 40-х років XX століття. Перші згадки про недорогі
господарства В&В відносяться до Лондона та інших великих англійських
міст. Майже до 40-х років XX століття подорожі і проживання в готелях
були привілеєм заможних людей. Основною причиною розвитку В&В у
Великобританії вважають процес відновлення зруйнованою війною
інфраструктури та економіки країни, коли багато інженерних, технічних і
будівельних фахівців
і
кваліфікованих робітників
регулярно
подорожували по службових відрядженнях. Англійський В&В
післявоєнного часу сильно відрізняється від сучасного В&В,
насамперед, дешевими послугами.
Прототип сучасного американського В&В отримав передумови
для свого розвитку під час Великої депресії 30-х років. У той час для
того, щоб вивести країну з депресивної
кризи, президент США Франклін Д. Рузвельт
ініціював
проекти
по
державному
будівництву
автомобільних
доріг,
електростанцій та іншої інфраструктури
народногосподарського комплексу.
Будівництво мережі автомагістралей
―від океану до океану‖ тоді пояснювалося
стратегічною підготовкою до можливої війни. Але після Другої світової
війни розвинена автодорожня інфраструктура зненацька для усіх стала
каталізатором небувалого зростання американської економіки.
Стрімкий розвиток отримали малий і середній бізнес у сфері послуг і
сільському господарстві, важке і середнє машинобудування. Але
найголовніше полягало в тому, що люди стали більше їздити: хто на
легковій машині, хто на автобусі, а хто на вантажівці. Саме на основі
того, що всі подорожні потребували короткочасного відпочинку і

харчування у США з'явилися перші мотелі і В&В.
Наприкінці 40-х років авангардом організаторів В&В сталі родини
фермерів, що живуть уздовж оживлених магістральних автотрас.
Зазвичай заможні фермери завжди будували добротні великі за
площею житлові будинки. Коли сини фермерів призивалися на
термінову службу в армію, а дочки виходили заміж, у фермерських
будинках багато років пустували окремі кімнати і навіть цілі поверхи. У
50-х роках у США вища освіта отримала значні державні субсидії для
розвитку і стала більш доступною для синів і дочок фермерів, що також
сприяло вивільненню "виробничих" приміщень у житлових будинках під
В&В. Це стало другим етапом розвитку інституту В&В. Третьому етапу
розвитку В&В в США широко сприяла урбанізація міст у 60-70-і роки.
Міста в США стрімко зростали як по кількості населення, так і по
економічним показникам. Діти тих же фермерів, здобувши вищу освіту і
спробувавши "плоди міського життя", залишилися жити в містах, тому
що молодим фахівцям легше всього було знайти роботу тільки у
великих містах. Тим часом, наприкінці 70-х років інтенсивний спосіб
життя урбанізованих міст сприяв зростанню популярності відпочинку
240
городян у рекреаційних зонах сільських територій у так званих 240
―будиночках у селі‖ (farm vacation home)
Найточнішим, на нашу думку, є наступне визначення В&В: мале
готельне господарство, яке управляється в рамках сімейного бізнесу і
надає послуги короткотермінового проживання, в основному, як
побічний продукт домогосподарства.
5.2. Т ИПИ В&В У ТУРИЗМІ
Система В&В є взаємовигідною як для жителів міст, вузлових
населених пунктів, так і для жителів аграрних територій із
привабливими ландшафтно-рекреаційними ресурсами чи так званими
дестинаціями.
Нині до сектору сільського зеленого туризму прийнято відносити
такі окремі категорії нічліжних закладів типу ―B&B‖:
- B&B cottage – це тимчасове проживання (здебільшого 6-7 діб)
в у повністю винайнятому котеджі, що знаходиться в курортнорекреаційній зоні на території, на яку поширюється статус
сільської місцевості (необов’язкова умова, тобто котеджі

можуть бути і в курортних містах та передмістях). У світі такі
котеджі, як правило, здаються на узбережжях морів, озер, чи в
горах. Нині в Україні також формується мережа т.зв.
агрокотеджів в Карпатському реґіоні й Криму.
- B&B farm vacation – це заклади, зорієнтовані на
обслуговування родинного відпочинку з дітьми в мальовничій
сільській місцевості з цінними рекреаційними ресурсами.
Цільове сезонне перебування в цих закладах передбачено
для міських дітей різних вікових груп під час шкільних канікул,
де вони мають змогу спілкуватися з ровесниками, пізнавати
природу і відпочивати в ―домашній‖ атмосфері окремо від
батьків.
- B&B homestay – це тимчасове
проживання (здебільшого 5-7
діб)
в
оселі
сільського
господаря спільно з його
родиною
у
спеціально
відведених для гостей покоях.
Перебування
в
агрооселі
супроводжується залученням
гостя
до
традиційної
життєдіяльності
сільської
родини, її побуту та духовної культури.
- B&B farmstay – це тимчасове проживання (здебільшого 5-7 діб)
на фермі в оселі фермера, або у кемпінгу на території
фермерського
господарства.
Гості
фермера
мають
можливість, при цьому, купувати й споживати продовольчу
продукцію фермера та брати посильну участь в окремих
сільсько-господарських роботах.
Класифікація засобів розміщення В&В по функціональних
параметрах і типу приміщень наводиться в таблиці 1.1.
Засоби розміщення В&В повинні обов'язково надавати гостям
стандартний набір послуг, що складається з забезпечення гостей
приміщенням для короткочасного проживання і харчування (звичайно
сніданок). Однак подібний перелік послуг не обмежує сферу діяльності
В&В. Домогосподарства, які утримують В&В, можуть значно розширити
спектр додаткових платних послуг в залежності від поточного попиту з
боку клієнтів або ж з метою підвищення конкурентноздатності свого
бізнесу. Наприклад, один із членів сім’ї (який володіє чи вивчає
іноземну мову) за помірну плату може виконувати функції перекладача
або гіда для іноземних туристів.

Як правило, засоби розміщення В&В, розташовані у великих
містах і транспортно-транзитних вузлах, надають менш широкий спектр
послуг. На відміну від ―будиночка в селі‖ міський комерційний В&В
більше орієнтований на обслуговування транзитних туристів і
бізнесменів, які бажають отримати обслуговування досить високої
якості за помірну ціну. Як правило, міські В&В розташовані в
безпосередній
близькості
від
транспортних
вузлів,
станцій
метрополітену і залізниці, аеровокзалів і річкових портів. Це основна
їхня перевага в конкурентній боротьбі з традиційними готелями за
клієнтів.
У засобах розміщення В&В типу homestay і farmstay проживання
разом з сім’єю власника В&В в більшій частині є додатковим чинником
привабливості для деяких туристів, які бажають цікавого спілкування в
колі родини чи вивчити місцеві традиції і звичаї.
Найчастіше такі туристи купують продукти підсобного
господарства, такі як домашні консервовані овочі, варення, мед і ін. У
цьому випадку В&В розширює спектр послуг до категорії ―будиночок у
селі‖. У багатьох штатах США популярні так називані "відпустки в селі" 242
242
чи В&В farm vacation, куди міські жителі приїжджають сім'єю для того,
щоб просто відпочити в сільських умовах.

Класифікація засобів розміщення B&B

Тип B&B

Тип приміщень, що
відводяться під B&B

Володіння і
управління

Спільне проживання гостей і
родини в одному
будинку

Очікувані
клієнтами
послуги

Основні
клієнти,

Середні
терміни
прожива
ння (діб)

Homestay
(проживання
в сільській
сім’ї)

Багатокімнатна
квартира,
приватний
житловий будинок у
місті або селі

Обов'язково
сімейне

Обов'язково

Стандартні

Туристи

5-7

Farmstay
(проживання
в
фермерській
сім’ї)

Приватний
житловий будинок у
селі

Обов'язково
сімейне

Обов'язково

Стандартні

Туристи

5-7

INNs
(комерційний
B&B)

Багатокімнатна
квартира,
приватний
житловий будинок у
чи місті селі

Необов'язково
сімейне, можливо
через найманих
робітників

Необов'язково

Стандартний

Туристи,
бізнесмени,
відряджені

1-3

Farm
vacation
(відпустка в

Частина подвір’я,
ферма, літник у селі
з фермерським чи

Фермерське, селянське господдарство, громада,

Необов'язково

Стандартні,
розважальні і
відпочинкові

Туристи, сім’ї.

5-7

селі)

підсобним
господарством

кілька родин

Cottage
(відпустка в
котеджі)

Приватний
житловий будинок,
котедж у місті,
передмісті, селі,
курорті

Необов'язково
сімейне

Необов'язково

Стандартний,
гості можуть
самі собі
забезпечувати
харчування

Сім’я, туристи, що лікуються в санаторіях

7-10

Apartments
(апартамен
ти)

Багатокімнатна
квартира,
приватний
житловий будинок,
котедж у місті,
передмісті, селі,
курорті

Необов'язково
сімейне

Необов'язково

Стандартний,
гості можуть
самі собі
забезпечувати
харчування

Сім’я, туристи, що лікуються в санаторіях

7-10

заходи, рибальство, збір
ягід і грибів

У санаторних лікарнях і курортах дуже поширені В&В cottage і
apartments, де невеликі групи туристів (переважно це сім'ї) зупиняються
на більш тривалий термін, наприклад, для санаторного чи
амбулаторного лікування.
Господарство В&В може бути засноване на наданні послуги
проживання гостям в одній і більше кімнатах. Як правило, в В&В число
кімнат у середньому не перевищує 2-3 одно - чи двомісних кімнат.
У певних випадках, коли дестинація регулярно залучає значну
кількість туристів або ж місто є центром ділової активності, одне
господарство В&В може утримувати 5-6 і більше кімнат для гостей. У
деяких американських штатах, таких як Міссурі, Каліфорнія, Вашингтон і
ін., багато фермерських сімей утримують навіть окремі будинки,
спеціально відведені під послуги В&В.
Як правило, проживання в В&В вигідно відрізняється від
проживання звичайних готелях порівняно помірними цінами, оскільки
готелі змушені утримувати персонал, витрачати значні суми на
утримування і амортизацію засобів виробництва, рекламу, сплачують
корпоративні податки.

5.3. Європейський досвід організації сільського туризму
5.3.1. Історія та підходи до організації сільського туризму в
країнах Європи

Популяризація відпочинку на селі у всіх країнах Європи має спільне
коріння. З одного боку – це очікування туристів, які шукають відпочинку
в тиші і спокою поряд з природою, пов’язаного з пізнанням сільського
життя і давнього стилю життя; з другого боку – це очікування селян,
яким типово сільськогосподарські заняття в господарстві не приносять
очікуваних економічних результатів.
Незалежно від ступеню господарського розвитку європейських країн,
сільське господарство здавна є найслабшою ланкою господарського
комплексу держав. Надмірне виробництво м’яса, зміна звичок у
харчуванні, забруднення середовища і
соціальні зміни села – це головні
причини пошуку додаткових джерел
прибутків з сільського господарства.
Тому здебільшого спільною причиною
стало незадоволення рівнем теперішніх
прибутків. Очевидно, що у різних країнах
ці
рівні
відрізняються,
по-різному
дотується сільське господарство, але механізм всюди подібний, що
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сприяє обміну досвідом господарств різних країн.
В Австрії, Англії, Франції, Німеччині та інших країнах відпочинок на селі
існує як постійна туристична пропозиція вже кілька (навіть кілька
десятків) років. Це більше не мода одного сезону, а природне
забезпечення туристичної пропозиції. У всіх країнах агротуризм
просувають і рекламують однаково – можна брати за взірець будь-який
приклад родинної промоції. У кожній країні є перелік критеріїв, якими
повинні бути місця для проживання туристів на селі. Відпочинок на
фермах дає можливість зайняти родини, які надають туристичні
послуги, і значно оживляють навколишні суб’єкти господарювання
шляхом обслуговування гостей, що приїжджають на село. Щоразу
частіше місцева влада бачить вигоди від такої діяльності і допомагає
розвитку сільського туризму на своїй території.
У деяких країнах сільський туризм і екотуризм розглядаються практично
як синоніми в рамках одного напрямку туристичної індустрії, наприклад,
Turismo Rural у Іспанії або Аgrotourism на Кіпрі (дослівно в перекладі
означає "сільський туризм"). В інших країнах поєднання сільського й

екологічного туризму закладено в один тип пакета тур послуг
(наприклад, в Італії цей напрямок названо "Природа і здоров'я").
З іншого боку, у багатьох країнах у пакет продукту сільського
туризму включаються "неекологічні" види дозвілля. Формально, якщо
пакет послуг сільського туризму включає полювання, риболовлю і
навіть ловлю метеликів, то його не можна відносити до екологічного
туризму. Однак ряд країн Африки, а також Угорщина і Польща в Європі
успішно практикують саме таке поєднання проживання в сільській
місцевості (сільський туризм) з полюванням і риболовлею. При
орієнтації на в'їздний (іноземний) туризм такий пакет послуг дає
значний економічний ефект. Якщо подивитися на цей ринок з цього
погляду, то тільки в США, наприклад, платоспроможний попит на
полювання, за деякими оцінками, складає USD 160 млн. у рік (при
цьому більша частина витрачається на сафарі - тури в Африці). Однак
далеко не у всіх країнах концепція сільського туризму має на увазі
можливість включення в пакети тур послуг полювання.
Отже, єдина універсальна концепція сільського туризму відсутня,
та й навряд чи вона взагалі може бути на сьогоднішній день створена,
тому що в різних країнах традиції, умови та завдання різні. Спільним є
лише те, що сільський туризм фактично перетворився на ефективний і
перспективний сектор туристичної індустрії, причому не тільки в Європі,
де він одержав найбільший розвиток тільки в останні два десятиліття.
Сільський туризм у країнах "першої хвилі". Першопричини
звертання європейських держав до політики підтримки сільського
туризму різні, але в основному це економічні і соціальні причини.
Найчастіше це стимулювалося новими зовнішніми факторами.
Практично жодна країна "першої хвилі" (Італія, Франція й ін.) не
зверталася до сільського туризму як форми малого бізнесу на селі від
доброго життя. Як правило, визначальним чинником була втрата
конкурентноздатності основних агропродуктів на міжнародному ринку і
необхідність реструктуризації сільського господарства з метою
підвищення його ефективності, що неминуче призводить до скорочення
числа зайнятих в основному виробництві і ставить проблему створення
робочих місць на селі.
Найважливішим фактором звертання до сільського туризму став
переділ європейського аграрного ринку в зв'язку з утворенням ЄЕС і
надалі ЄС, що поставило національних сільських товаровиробників
багатьох країн Європи в зовсім нові умови конкуренції в зв'язку з
уведенням системи квотування, що обмежила обсяги національного
сільгоспвиробництва в ЄС, і неможливістю проведення відкритої
протекціоністської
політики
(захисту
національних
сільськогосподарських товаровиробників).

Не випадково сільський туризм у 80-і рр. одержав розвиток саме
в Західній Європі, коли були прийняті заходи для регулювання
аграрного
сектора
ЄЕС,
спрямовані
на
підвищення
його
конкурентноздатності
в
порівнянні
з
провідними
світовими
експортерами агропродукції. Ставилася задача стабілізувати ціни на
агропродукцію й уникнути криз надвиробництва, знизити національні
обсяги сільгоспвиробництва (за умовами квотування). При цьому
необхідно було знайти соціальні амортизатори, що дозволили б зайняти
роботою сільських жителів, зберегти колишню щільність населення на
селі, уникнути міграцій і негативних соціальних явищ. У цих умовах
сільський туризм став розглядатися як альтернативна діяльність
(форма малого сімейного бізнесу) і одержав політичну – а, отже, також
юридичну і фінансову - підтримку влади.
З останньою реформою Загальної сільськогосподарської
політики ЄС (ЗСГП) у 1992 р. узятий курс на зниження гарантованих
цін, щоб наблизити їх до світового і
допомогти
європейському
експорту. У рамках ЗСГП у ряді
регіонів приймаються заходи для
розвитку
багатогалузевого
господарства,
зокрема,
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виділяються кошти і на розвиток
сільського
туризму.
Розвитку
туризму в сільській місцевості
посприяло і те, що в рамках ЗГСП
передбачається
комплексний
розвиток сільських територій шляхом фінансування різних елементів
інфраструктури, зокрема такого важливого, як будівництво сільських
доріг.
Сільський туризм спочатку розглядався виключно як своєрідний
―соціальний амортизатор‖ при реструктуризації аграрного сектора
економіки, дозволяючи перевести надлишок трудових ресурсів в
альтернативний сектор виробництва послуг і створювати нові робочі
місця в сільській місцевості.
Не випадково політика підтримки сільського туризму в ЄС
спрямована на економічні відсталі райони.
Сільський туризм у країнах "другої хвилі". Бачачи успіх сектору
сільського туризму, що з допоміжної підгалузі сільського господарства в
ряді країн став перетворюватися в самостійний і конкурентноздатний
сектор туристичної індустрії, на нинішньому етапі деякі держави ("друга

хвиля") стали розглядати і підтримувати його вже в цій якості. Тим
більше, що як жодний інший сектор туристичної індустрії, він
орієнтований на широке використання і пропагування культурноісторичної специфіки країни (регіону), її побутових і культурних традицій
методом занурення.
У числі цих країн були визнані лідери міжнародного туризму, такі
як, наприклад, Греція, Кіпр. Одним з факторів звертання до сільського
туризму лідерів "пляжної" і "музейної" туристичної індустрії є
необхідність переорієнтації, розосередження туристичних потоків.
Найважливішим фактором стає екологічний імператив: необхідність
знизити навантаження на навколишнє середовище, особливо, в
прибережних та курортних зонах. Греція, де туризм є одним з головних
секторів економіки (2001 р. – доход від туризму склав USD 12 млрд.,
або 8 % ВВП, у туризмі зайнято 20 % економічно активного населення),
реалізує програми екологічного і сільського туризму. Вони у значній мірі
сприяють диверсифікації туристичної індустрії Греції, розмаїтості форм
якісного туризму і більш рівномірному розподілу туристичних потоків по
території країни. Курує цю діяльність Національна туристична
організація Греції (ЕОТ). У країнах "другої хвилі", що освоюють сектор
сільського туризму з урахуванням існуючого міжнародного досвіду (це,
насамперед, багато нових членів і кандидатів в члени Європейського
Союзу – Кіпр, Угорщина, Польща, Болгарія, Литва, Латвія, Естонія й ін.),
політичне рішення про підтримку розвитку сільського туризму з боку
держави приймається вже на початковому етапі. Відповідно,
розробляються спеціальні державні програми по розвитку сільського
туризму, за підтримкою влади утворюються необхідні для
функціонування
цієї
галузі
державні,
громадські
або
приватнопідприємницькі оргструктури – об'єднання агротуристичних
господарств і агентства, що створюють та ведуть електронні бази даних
(інтерактивні портали). Це, крім інших – об'єктивних – умов, є
найважливішим чинником прискореного розвитку агротуристичного
сектору в ряді країн і приводить у багатьох країнах до непоганих
результатів. На поч. ХХІ століття індустрія сільського туризму
визнається експертами ВТО як суттєвий, найбільш динамічно
зростаючий сектор світового туристичного господарства. Обсяги
надання агротуристичних послуг у постіндустріальних країнах нині
практично в 2-4 рази перевищують обсяги зростання готельної бази і
курортного сервісу в цих країнах.
Нижче в таблиці наводимо офіційні web-сайти національних
агротуристичних організацій тих країн, в яких цей вид туризму набув
найбільшого розвитку. З їх допомогою можна самостійно вивчати

європейський досвід організації сільського туризму, знайомитися зі
здобутками у цій сфері, наводити партнерські контакти з закордонними
асоціаціями, підприємцями і туроператорами сільського туризму. А
зрештою, кожен з наведений сайтів пропонує умови прямого
маркетингу, тобто можливості через сайт підшукати і забронювати для
себе агрооселю у будь-якому реґіоні Євросоюзу.
Таблиця. Офіційні web-сайти національних організацій сільського туризму та
агротуризму в країнах Європи та найбільших туристичних країнах світу

Країна

Офіційний web-сайт національних
сільського туризму та агротуризму

Австрія

http://www.farmholidays.com

Австралія
Бельгія

http://www.agritours.com
www.farmstayholidays.com.au
http://www.gitesdewallonie.net

Болгарія

www.alternative-tourism.org

Бразилія

http://www.abtr.com.br

Великобританія

www.visitbritain.com
www.farmstayuk.co.uk
www.bedandbreakfastnationwide.com
www.guestinn.com

Греція
Грузія
Данія

https://gnta.ge/
http://www.georgiatrip.ge/tours_in_georgia.php
www.bondegaardsferie.dk

Ірландія

https://www.tourismireland.com/

Ісландія

www.farmholidays.is

Молдова

Італія

http://www.moldova.travel/
https://winetours.md/eng/rural-guesthouses
http://www.raar.es
www.ecoturismorural.com
http://www.agriturist.it

Кіпр

www.agrotourism.com.cy

Латвія

https://www.latvia.travel/
http://www.celotajs.lv
https://www.lithuania.travel/

Іспанія

Литва

організацій
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Люксембург
Мексика

http://www.ont.lu
www.gites.lu
http://www.guestranch.com

Нідерланди

http://www.dutch-farmholidays.com

Нова Зеландія

http://www.ruraltours.co.nz

Норвегія

www.bbnorway.com

Польща

Румунія

www.agro-tourism.pl
https://www.poland.travel/en
https://www.visitportugal.com/en
https://www.center.pt/EN/
http://www.antrec.ro

Сербія

http://www.serbia.travel

Словаччина

www.agroturist.sk

Словенія

http://www.slovenia.si/visit/
https://www.eurogites.org/association-of-tourist-farms-ofslovenia/
https://www.visittheusa.com/
https://www.nal.usda.gov/ric/about-ric
http://www.vacationranches.com
https://www.greentour.com.ua/en

Португалія

США

Україна
Канада

Чеська
Республіка

https://www.authentikcanada.com/holidays/tourism-officescanada
http://www.gites-de-france-47.com
www.gites-de-france.com
www.accommodation.cz
www.eceat.cz

Фінляндія

https://www.visitfinland.com/

Хорватія

www.istra.hr

Швейцарія

www.bauernhof-ferien.ch

Франція

Соціологічні дослідження, які регулярно проводять експерти
Європейської федерації фермерського і сільського туризму (European
Federation for Farm and Village Tourism), виявили такі цікаві дані щодо
ринку споживачів агротуристичних послуг у Європі (станом на 2004 р.):
Зі 100 % туристів, які скористалися подорожами сільського
туризму, 35,2 % - через ―втечу‖ від напруженого ритму міського життя,

занурення в неквапливий сільський побут, розслаблення й
насолодження можливістю заслуженого цілковитого неробства, 20,2 % можливістю поєднати відпочинок з активними самодіяльними
подорожами (пішохідними в гори, чи автомобільними – регіоном з
метою знайомства з його історико-культурною спадщиною), 17,3 %
визнали, що основною спонукою їхньої подорожі виступало прагнення
відпочинку на природі й спілкування зі світом живого, 10,4 % - з метою
родинного відпочинку і більшого приділення уваги своїй родині і дітям,
5,0 % - з метою занять спортивним туризмом і використання для цього
дешевшої нічліжної бази, 11,9 % - з іншими пріоритетними цілями.
Щодо вікової структури рекреантів, послугами сільського туризму
користується, головним чином, молодь (до 33 років), яка проживає у
великих містах (більше 100 тис. мешканців) – цей сегмент становить
86,7 % сумарної кількості агротуристів.
Хоча сільський туризм зародився в країнах Європи, лідерство за
обсягами розвитку агротуризму упродовж останніх десятиріч стабільно
утримують США. Згідно з нещодавніми маркетинговими дослідженнями,
проведеними у 2001 р. Асоціацією індустрії подорожей Америки, майже
дві третини всіх повнолітніх громадян США, тобто 87 мільйонів осіб,
здійснили щонайменше одну мандрівку в сільську місцевість з метою
відпочинку за останні три роки [63].
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Нині індустрія подорожей – це третій за величиною бізнес в 250
Америці в структурі сфери послуг. Станом на 2000 р. в цій індустрії
зайнято понад 7,8 мільйонів працівників, і вона щорічно приносить
прибутку понад 564 млрд. $, поступаючись за цим показником лише
медичному обслуговуванню та діловим послугам.
Щодо Європи, слід відзначити тенденцію широкої державної
підтримки програм залучення сільських громад до зеленого й
агротуризму. Європейський Союз вбачає в сільському туризмі основний
важіль економічного підйому своїх сільських територій. За підрахунками
експертів Європейського банку реконструкції і розвитку, облаштування в
місті вихідця з сільської місцевості обходиться в 20 разів дорожче, ніж
створення умов для його життя і
роботи
в
селі.
Також
підраховано,
що
дохід,
отриманий від одного ліжкомісця, еквівалентний доходу,
який за рік приносить фермеру
одна корова.
Усі національні організації
сільського
туризму
та
агротуризму країн Європи у
кін.1990-х років об’єдналися у

Європейську федерацію фермерського і сільського туризму (European
Federation for Farm and Village Tourism). Скорочена назва цієї федерації
– ―EUROGITES‖.
Основними цілями федерації EUROGITES визначено:
 всебічна популяризація цінностей відпочинку в сільській
місцевості,
 вивчення та збереження потенціалу сільського туризму в
Європі,
 сприяння розвитку сільського зеленого туризму в усіх
аграрних районах Європи,
 запровадження принципів сталого туризму для різних форм
організації відпочинку у сільській місцевості
 цільове інвестування проектів розвитку сільського туризму, які
підтримують принципи збереження біотичного, ландшафтного й
етнокультурного різноманіття Європи та сприяють росту зайнятості
сільських громад
 надання
різноманітної
(передусім
консультаційної,
маркетингово-рекламної, навчально-тренінгової і ін.) допомоги
організаторам сільського зеленого туризму.
З основними напрямами діяльності EUROGITES можна
детальніше ознайомитися, завітавши на офіційний web-сайт цієї
міжнародної організації - http://www.eurogites.org (рис. 2.1).

мал. 2.1. Офіційний web-сайт Європейської федерації фермерського і
сільського туризму (http://www.eurogites.org)
Членом EUROGITES від України з 2005 року є Всеукраїнська
Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму та регіональна
Асоціація «Союз содействия развитию сельского туризма Крыма».
На завершення розгляду світового досвіду організації сільського
туризму звертаємо увагу на нові тенденції його розвитку, пов’язані з
процесом глобалізації. Глобалізація у туристичній сфері, передусім,
передбачає зникнення будь-яких бар’єрів у міжнародних туристичних
обмінах, туристичне ―зменшення‖ земної кулі завдяки здешевленню
трансконтинентальних авіаперельотів та створенню більш-менш
однорідною за рівнем сервісу туристичної інфраструктури у всіх без

винятку країнах світу тощо. Глобалізація в сільському туризмі й
агротуризмі набирає обертів, перш за все, через запровадження
глобальних банків даних агротуристичної пропозиції планети та
механізмів глобальної електронної торгівлі цими послугами.
Зокрема, на мал. 2.2. наводимо одну з найбільш дієвих
глобальних інформаційних систем бронювання сільського туризму й
агротуризму в усіх регіонах світу – http://www.allrural.com. Ця електронна
система, згідно з її звітами, уже забезпечує практично 7 % світових
продажів агротуристичних послуг. А в найближчій перспективі роль
подібних інформаційних систем має стати визначальною у системі
глобальної промоції й збуту послуг сільського туризму у світі.
У країнах Європи висока конкурентноздатність продукту
сільського зеленого туризму напряму впливає на мету та мотивацію
клієнта щодо вибору місця відпочинку у сільській місцевості. Крім
політичної підтримки держав і ЄС успіх сільського туризму визначило і
те, що була знайдена дуже вдала форма тур продукту.
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мал. 2.2. Офіційний web-сайт глобальної інформаційної системи
бронювання сільського туризму й агротуризму в усіх регіонах світу
(http://www.allrural.com)
Насамперед, продукт сільського зеленого туризму відповідає
новим умовам постіндустріального суспільства, новим запитам
основного споживача туристичної продукції – середнього класу,
враховує особливості його способу життя, психологічні і культурні
потреби, нову ціннісну орієнтацію.
Новий
клієнт
індустрії
туризму
–
середній
клас
постіндустріального суспільства. Це людина, що живе у напруженому
часовому графіку, мобільна, добре інформована, але значну частину
свого часу обмежена "нездоровим" урбаністичним простором і умовами
сучасного міста. У її життєвих установках домінує орієнтація на
"екологічність" в усьому – місці та умовах проживання, харчуванні,
дозвіллі; індивідуальний стиль проведення часу, автономність.
Специфіка способу життя потенційного клієнта і його нова

психологічна орієнтація вимагають нового підходу до організації
відпочинку і дозвілля, тобто – для туристичної індустрії – нової концепції
і нового наповнення турпродукту. Відбувається стрімкий перехід від
моделі SSS ("Sea – Sun – Sand" – "Море - Сонце – Пляж") до моделі LLL
("Lore – Landscape - Leisure" – "Знання – Ландшафт - Дозвілля"). Крім
того, утверджується тенденція до індивідуалізації пакета турпослуг. В
сільському туризмі це вдало поєднується з можливістю туризму малими
групами і сімейного відпочинку.
Отже, найважливішим фактором успішного впливу на мету та
мотивацію вибору відпочинку у сільській місцевості по типу green rural
tourizm стало те, що продукт сільського туризму чітко відповідає
запитам нового споживача, який складає найбільший сегмент
платоспроможного попиту.
5.4. Досвід організації сільського туризму у країнах Північної
Європи
Класичні європейські традиції й цінності сільського відпочинку
упродовж багатьох десятиліть сповідує Великобританія. Ставлення
нації до своєї сільської спадщини задекларовано в місії існування
британської Національної організації сільського туризму і агротуризму,
яка звучить так: ―Наша сільськогосподарська спадщина допомогла
створювати Британську сільську місцевість такою, якою Ви бачите її
сьогодні, з усім її різноманіттям і величним пейзажем, наші сільські
будинки
зберегли
найкраще
з
архітектурної
традиції,
від
респектабельних будівель помість до солом’яних будиночків‖.
Національною Туристичною організацією акредитатовано 1100
агроосель. Сільский туризм забезпечує понад 380,000 робочих місць і є
підвалиною існування 25,000 малих бізнесів лише в одній сільскій Англії
(не враховуючи Уельсу, Шотландії і Пн. Ірландії).
Щорічно в Англії 50-тисячними тиражами друкуюються рекламноінформаційні каталоги об’єктів сільського зеленого туризму з
сертифікованою характеристикою спектру їх послуг (рис. 2.3). Кожен з
них відкривається підбіркою лунких рекламних слоганів, в яких
розкривається усе розмаїття сутності сільського туризму в
Великобританії.
Зокрема:
– “Відчуйте себе господарем країни”,

– “Осягніть велич світанків”,
– “Відчуйте незабутній смак щойно приготованого у
сільській оселі сніданку”,
– “Вдихайте на повні груди чисте повітря своєї країни”,
– “Відкрийте для себе красу, різноманіття і світ
Британської сільської місцевості”,
– “Підніміться на гору для пікніку, повудьте форель,
насолоджуйтесь традиційним чаєм з домашніми
вершками чи погодуйте улюблене ягнятко”,
– “Самотня ферма пропонує Вам розділити просторий
сільський дім з родиною сільського господаря – хоча Ви
будете мати Вашу власну спальню, ванну і гостьову
кімнату – і сільська родина піклуватися про Вас в цій
оселі і на території ферми”.
Розвитком
сільського
туризму
в
Англії
займається
підпорядкована Міністерству сільського господарства агенція ADAS. Ця
агенція забезпечує дорадництво у галузі сільського господарства і
виробництва споживчих товарів. Робота агенції фінансується зі
структурованого фонду, кошти якого складаються на 70% від
Європейського Фонду Регіонального Розвитку, 15% від Європейського 254
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Соціального Фонду і 15% від Гарантійного Фонду. Програми і починання
готують і пропонують місцеві організації, наприклад Державна
Федерація Жіночих Інститутів, Товариство Споживачів, Агенція
Підприємництва, маркетингова група «Test of the West» («Смак
Заходу»), Сільське Об’єднання Жінок, Парафіяльні Ради. Щодо «Бюро
відпочинку на селі», то воно займається продажем пропозицій всіх
помешкань, які об’єднані в понад 90 місцевих груп. Зараз членами бюро
є понад 1000 господарств, які сплачують членські внески залежно від
розміру своєї діяльності – біля 150 фунтів щорічно. Бюро допомагає
всім організаціям, пов’язаним з сільським господарством і туризмом.
Місцеві групи об’єднані у Туристичні Ради дванадцяти окремих
географічних країн. З регіональних рад створено Національну Раду
Туризму
Великобританії.
Держава
допомагала
створювати
агротуристичні ферми,
дотуючи
20%
інвестицій в
рамках
реструктуризації нерентабельних селянських господарств після
приєднання до Європейського Союзу. Про якість надаваних послуг
піклуються місцеві групи, інспекцію проводять представники
Туристичних Рад, які складаються з обраних директорів місцевих груп.

мал.2.3. Щорічний каталог сільського зеленого туризму
Великобританії
Членство в місцевій групі і бюро дає можливість
участі в загальнодержавному щорічному каталогу, який
продається у всій країні в Центрах Туристичної
Інформації, яких в Англії 600. Ознакування помешкань
відбувається шляхом надання їм певної кількості «корон» чи «ключів».
За масштабами розвитку сільського туризму від Великобританії
намагаються не відставати її східні сусіди Данія і країни Скандинавії.
У Данії Національна асоціація агротуризму (The National
Association for Agri-Tourism) утворена порівняно нещодавно – у 1988 р.
(за матеріальної підтримки Союзу Датських фермерів). На даний час в
асоціації налічується 209 членів, що володіють 1268 ліжко/місцями у
сільській місцевості.
У Фінляндії нині найбільшим попитом гостей користуються
будиночки без господарів, розташовані в тайзі на берегах заповідних
озер та річкок. Умови оренди цих лісових будиночків дають право на їх
повне використання (меблями, посудом, білизною, електроенергією,
дровами), користування сауною, весельним чи моторним човном.
Більшість будиночків мають TV (4-5-зіркові будиночки оснащені
сучасною побутовою технікою). В умови оренди включено дозвіл
(ліцензію) на здіснення спортивної рибалки. Винайм авто-позатрасовика
не складає труднощів через веб-сайт www.lomarengas.fi.
Сільський туризм в Ісландії – це ланцюг близько 140 агроосель з
чотирма тисячами ліжкомісць по всій країні. Асоціація сільського
туризму, фермери якої пропонують послуги розміщення туристам у
своїх будинках, будинках для гостей, котеджах. Асоціація була
заснована в 1980. Ісландські ферми не лише надають послуги
поселення, але й можливість придбати усі послуги і вибрати будь-яку
діяльність і відпочинок, яку можна знайти в Ісландії.
Окрім різної категорії житла фермери надають такі послуги як:
поїздки верхи на конях, рибальство, ознайомлення з їхніми традиціями,
побутом та ремеслом. Для людей, які хочуть бути незалежними у

подорожі, можуть запропонувати самостійно водійський пакет для літа й
зими, оренду машини та житло. Для тих, хто хоче подорожувати з гідом,
є спеціально продумані тури, де можна побачити усі найцікавіші
природні й культурні місця Ісландії. Також для туристів можуть
організувати приватний тур місцями, які бажають оглянути туристи. У
приватних турах пропонують свободу вибору маршруту та місць для
огляду, забезпечать комфортним проживанням в агро оселях,
допоможуть відчути атмосферу національного побуту. Для проживання
пропонують близько 150 будинків.
У пакеті послуг агротуризму в Ісландії можна знайти розваги на
всі смаки. Проживання по всій території Ісландії у затишних будинках,
котеджах та на фермах, дружнє та якісне обслуговування, місцева їжа,
ознайомлення з місцевим веденням сільського господарства. Серед
природничих розваг під девізом «дивись і вчись» пропонують:
спостерігання
за
місцевими
колоніями
рідкісних
птахів,
спостерігання
за
китами,
фотографування,
піший
туризм,
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вивчення геології та флори Ісландії.
Серед культурних атракцій під
девізом «відвідуй і ознайомлюйся»
пропонують:
відвідування ферм,
екологічно чистих будинків, музеїв,
ісландську кухню і кулінарію, нічне життя. Серед розваг активного
відпочинку пропонують: поїздки джипом 4х4, річковий рафтінг, поїздки
на конях, снігові розваги, рибальство, їзду на велосипеді, гольф.
Агрооселі в Ісландії поділяються на:
- Ферми (сільські будиночки) – туристи залишаються в будинку як
гості, кімнати прості, але затишні, деякі з них можуть мати окремі
ванні кімнати.
- Фермерські будинки для гостей – вони можуть бути як окремим
будинком, так і відокремленою від господарів частиною будинку.
Кожна кімната має власну ванну кімнату та інші послуги.
- Котеджі – всі котеджі мають власну кухню, посуд та інші кухонні
речі, пухові ковдри, але гості орендують постільну білизну.
Ісландці споконвіку були рибалками, тому більшість
господарств у країні пов’язані з виловом риби або її переробкою. Також

традиційним є тваринництво (переважно вівці), останнім часом все
частіше з’являється птахівництво. Виключно ісландськими заняттями є
збирання гагачого пуху і обмежений в наш час китобійний промисел.
Ісландські народні ремесла також пов’язані з морем – виготовлення
снастей, будування човнів тощо. Серед ремесел, поширених в Ісландії,
слід відмітити також різьбярство по дереву (статуї, рельєфи, мініатюри,
виготовлення дерев’яного посуду тощо) і специфічне різьбярство з
використанням рогів і китової кістки. Широко відомим є також плетіння
ісландських майстринь з вовняної пряжі.
Сільський туризм у Латвії – це форма туризму, яка відбувається
у сільських місцевостях, забезпечує прибутки місцевому населенню,
пропонує індивідуальний відпочинок туристам. Сільський туризм
ґрунтується на послугах розміщення, доповнених додатковими
послугами, що ґрунтуються на соціальних, культурних, природних
ресурсах, що використовуються згідно з принципами сталого розвитку.
Проживання – це будинки у сільській місцевості, відпочинкові
котеджі місткістю до 20 ліжко-місць. Організація бенкетів і участь в
подіях масового туризму не є головним завданням цих закладів.
Додаткові послуги – це харчування, сауна, екскурсії, місцеві страви з
місцевих продуктів тощо. Серед додаткових послуг виділяють:
- рекомендовані види діяльності (відповідно до принципів сталого
розвитку) – катання верхи на конях, оренда човнів, велосипедів,
рибальство, лещатарство, катання на ковзанах і т.п.;
- не рекомендовані види діяльності (заперечують принципи сталого
розвитку) – це масовий туризм і всі види діяльності, які негативно
впливають на навколишнє середовище (організація спортивних
змагань, пейнтбол тощо).
З 90-х років ХХ століття у Латвії почався розпад колективних
господарств і одночасно інтенсивний розвиток приватних ферм. Проте
на цьому етапі великого прибутку сільське господарство не приносило і
фермери були змушені здавати вільні кімнати туристам. Ця тенденція
по мірі розвитку потребувала організованої структури. Так у 1993 році
з’явилась Асоціація сільського туризму «Lauku celotajs», членами якої
на сьогоднішній день є 300 операторів сільського туризму і 10 осіб
робочої групи. Уже з першого року заснування в організації почався
процес створення бази даних садиб, системи стандартів місць
розміщення, рекламна та інформаційна підтримка операторів сільського

туризму. Асоціація сприяє розвитку двох видів місць розміщення: B&B і
котеджі. Додатковою послугою є надання приміщення і технічних
можливостей для проведення свят.
З 2000 року Асоціацією була спроектована система сертифікації
екологічної якості місць розміщення і був створений «Зелений
сертифікат»: цим Асоціація підтвердила, що сільський туризм – це не
тільки пакет послуг з розміщення й організації дозвілля туристів у селі, а
й філософія сталого розвитку регіонів. Кількість місць розміщення
зросла з 20 у 1994 році до 294 у 2004. З 1997 року стала доступною
фінансова підтримка ЄС. З цього року кількість іноземних туристів
стрімко зросла: у 1997 році 88% становили місцеві туристи і 12%
іноземні; у 2004 році місцеві туристи становили 60%, а іноземні – 40%.
В Естонії експерти дійшли висновку, що сільський туризм
пропонує найкращі перспективи для естонського села як новий вид
економічної діяльності. Вони запропонували створити централізовану,
уніфіковану, професійну й автономну організацію для ґрунтовного й
успішного просування продукту сільського туризму Естонії як асередині
країни, так і за її межами. У січні 2000 року 19 підприємців створили 258
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неприбуткову Естонську організацію сільського туризму (ЕВТО). ЕВТО
вірить, що спосіб життя у сільській місцевості можна найкраще зберегти
через розвиток сільського туризму. Її мета – об’єднати естонських
підприємців, які надають високоякісні послуги сільського туризму для
створення бази даних, доя якої мали б доступ всі, хто цікавиться
життям естонських селян та їхньою історією. Зусилля ЕВТО були
спрямовані на розвиток організації та здобуття довіри до її заходів, а
також на об’єднання підприємців у сфері сільського туризму для
рекламування їх послуг і надання нових можливостей для підтримки й
покращення свого бізнесу. Члени ЕВТО отримують
навчальні,
консультаційні та маркетингові послуги.
Наприкінці 2000 року ЕВТО вже налічувала 195 членів. Перші сто
з них приєднались до маркетингового плану, який передбачав
публікацію пропозиції на WEB-сторінці, включення до п’ятимовного
довідника та інформаційної гарячої лінії. Маркетингова стратегія ЕВТО
зосереджена на виразних продуктах, спрямованих на цільові ринки. До
них належить відпочинок на діючих фермах, природний та культурний
туризм, родинний та дитячий туризм, оздоровчий туризм, активний

відпочинок, семінари, вечірки.
ЕВТО тісно співпрацює зі своїми членами для забезпечення
якості пакетних турів та інших продуктів; їхню якість постійно
перевіряють й контролюють. З 2001 року ЕВТО зосередила зусилля на
дальшому урізноманітненні та вдосконаленні туристичних пакетів та їх
ефективнішому просуванню на туристичних виставках і ярмарках в
Естонії та інших країнах.
Протягом останніх двох років 180 підприємців взяли участь в
навчальних програмах ЕВТО, включно з трьома спеціалізованими
курсами з активного туризму, природного й культурного туризму і
відпочинку на діючих фермах. Сьогодні ЕВТО налічує 266 членів з усієї
Естонії, 210 з них надають послуги проживання для туристів, що
становить 30% таких підприємств в Естонії.
5.5. Досвід організації сільського туризму у країнах Західної і
Центральної Європи
У Західній Європі, де розміщення в готелях порівняно дороге,
поширені недорогі пансіони і будинки для гостей, що користуються
популярністю серед подорожуючої молоді і бізнесменів. В&В у багатьох
європейських країнах відіграють ключову роль у розширенні готельних
місць під час проведення масштабних спортивних і культурно-масових
заходів. Наприклад, встановлено, що понад 60 % футбольних
болільників у Західній Європі розміщаються у недорогих приватних
пансіонах. Розвинена транспортна інфраструктура західноєвропейських
країн і умови Шенгенської угоди (безвізовий режим в'їзду-виїзду в
Європейському союзі) дозволяють значній кількості європейських
футбольних уболівальників вільно подорожувати з однієї країни в іншу
країну. Крім того, у Європі понад 70% туристів під час подорожей
розміщуються у не готельних засобах розміщення, більшу частину з
яких становлять саме приватні гостинні садиби.
Пріоритетність започаткування сільського туризму як складової
міжнародного туризму приписують собі Франція і Швейцарія. І справді,
ще з поч. XVIII століття в французьких і швейцарських Альпах (околиці
г.Монблану й інших найвищих альпійських вершин Європи) з’являються
перші гостьові будиночки-шале для обслуговування експедицій
британських туристів-природолюбів.

Сільський туризм Франції представляє Національна організація
будинків відпочинку і зеленого туризму (Maison des Gites de France et du
Tourisme Vert). Ця організація пропонує агрооселі на будь-який смак і
вид відпочинку, сертифіковані за високими національними стандартами
сервісу.
Загалом
агрооселі
Франції
виглядають
набагато
комфортнішими, порівняно з будиночками Північної Європи, з
особливим національним шармом і багатими гастрономічними
традиціями.
Оселі аграрних районів Франції розрізняються не лише за
зірковістю (від простих сільських будиночків до вілл і приватних
історичних замків (chateaux), а й за етногеографічною ознакою: оселі
Шампані, Провансу, Гасконі, Нормандії, Савойї мають свій особливий
шарм, якого не знайдеш у жодній іншій провінції чи реґіоні Європи.
У вартість проживання завжди включається сніданок, де залежно
від багатства кулінарних традицій, буде нагода скуштувати
щойноспечений хрумкий хліб з молоком, круасани з джемами
домашнього виробництва, пиріжки й печиво, а також різноманітні сири і,
безумовно, вишукані місцеві вина. Частина агроосель різних категорій
спеціалізується на прийомі гостей з їхніми домашніми улюбленцями:
кішками, собаками, морськими свинками і ін., для них існує спеціальна 260
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інфраструктура.
У Франції розроблена спеціальна програма дитячого відпочинку в
сільській місцевості на протязі шкільних канікул. Діти від 3 до 13 років
запрошуються для проживання у сім’ї, піклування про свійських тварин
(ягнята, поросята, кролики), активних ігор на природі зі своїми
сільськими ровесниками, цікавих походів і пригод. Також, у селі діти
мають змогу вивчати народні танці і художні промисли, фольклор краю,
іноземні мови. Якість такого відпочинку контролюється і сертифікується
DDASS – міністерством охорони здоров’я і соціального забезпечення
Франції, а також міністерством молоді і спорту.
У Франції паралельно реалізуються різні концепції агротуризму:
 приморські агрооселі,
 кінні ферми,
 винні агросадиби,
 гірськолижні шале,
 панда-агроекокотеджі у національних парках,
 замки у сільській місцевості,
 рибацькі оселі.
Альтернативу відпочинку у сільських господарів становлять т.зв.
―курортні селища‖, які виникають у місцевостях з мальовничою
природою (в (чи поблизу) національних і регіональних ландшафтних

парків). У Франції діє спеціальна інвестиційна програма ―Gоtes de
France programme, chalets-loisirs‖ розбудови інфраструктури ―курортних
селищ‖; селища ці складаються з 3-25 дерев’яних будиночків-шале,
розрахованих на 4-6 гостей кожен.
Крім того, з метою популяризації агроекотуризму, у національних
природних парках Франції створено мережу т.зв. ―панда-отельчиків‖
(Panda-Gоtes), які сертифіковані WWF і відповідають таким трьом
вимогам:
- ―вписуються‖ у природний ландшафт і мають помірний рівень
сервісу, що не вимагає значних затрат ресурсів,
- дотримуються умов захисту навколишнього природного
середовища (використання екотехнологій),
- пропонують гостям програми екотуристичного супроводу,
оренду біноклів, довідники-ідентифікатори фауни, топокарти з
нанесеними екотуристичними маршрутами, екотуристичні брошури
тощо.
Відповідно до угоди між власниками ―панда-отельчиків‖ і WWF
Франції, вчені-експерти цієї організації здійснюють регулярні перевірки
цієї категорії нічліжних закладів щодо дотримання ними правил
природоохоронного режиму.
Надзвичайно великою популярністю серед самих францізів та
іноземних туристів користуються відпочинкові програми проживання в
замках, розташованих посеред мальовничих агроландшафтів рівнинної
та передгірної Франції. Такі родові замки-помістя пропонують туристам
від одної-кількох гостьових кімнат до апартаментів з витонченоаристократичним сервісом.
У Франції налічується понад 700 замків і палаців вишуканих
архітектурних стилів, сертифікованих для прийому агротуристів. Їхні
інтер’єри, залежно від заможності господарів, прикрашені багатьма
картинами, скульптурами, керамікою, антикварними та сучасними
меблями.
Нагляд за функціонуванням помешкань для туристів здійснює
Міністерство Сільського Господарства і Міністерство Туризму. Існує
Державна Федерація Гостинних Помешкань і Організація Гостинних
Кімнат (Gites de France). Окремо функціонує мережа господарств
«Вітаємо в Господарстві», знак якості якої визнає Постійне Об’єднання
Будинків Селянина (L’APCA), створено Кваліфікаційну Карту Сільських
Помешкань і Обладнання Сільського Туризму. Державна організація діє
через мережу окремих бюро, які мають свої представництва у всіх 97
французьких
департаментах і сільських радах. Система обліку
дозволяє детально враховувати кількість окремих видів поселення.

Вона включає помешкання, які здають в оренду селяни, працівники
сільського господарства та інші мешканці села, а також помешкання, що
належать сільським радам чи іншим місцевим інституціям. Зараз там
налічується біля 42 тис. приватних помешкань на селі, 18 тис. гостинних
кімнат, понад тисячу кемпінгів в селянському господарстві і 1400 заїздів
з гостинними кімнатами. Мережа
«Вітаємо
в
Господарстві»
включає 3 тисячі господарств, у
тому
числі
750
сільських
пропозицій. У Франції видають
два державні путівники: «Вітаємо
у сільському господарстві» та
«Господарства – пропозиції»,
функціонують
окружні
бюро
«Gites de France».
Створена і обов’язкова для всіх система оцінки, а наданий знак
гарантує якість послуг. Об’єднання «Gites de France» створило також
«Правила харчування гостей» - для такої діяльності необхідно мати
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ліцензію на «малу гастрономію». Селянин сплачує членські внески і 262
проводить оплату проведення інспекції для категоризації свого
господарства
(оселі/кімнат/послуг).
Помешкання,
які
пройшли
категоризацію, позначаються рекомендаційною таблицею і отримують
знак якості – від одного до чотирьох колосків. Лише після визначення
стандарту пропозицію розміщують у державних і міжнародних
щорічниках, розповсюджених по всій Франції. Місцевий уряд може
призначити дотацію для створення одного нічліжного місця у розмірі
10% всієї потрібної суми (в районі ріки Луари – до 20%), якщо об’єкт
виконує вимоги Європейського Союзу, то отримує додатково 30%
потрібної суми за умови проходження 12-денного навчання. Також
реалізується низка спеціальних програм, які допомагають розвитку
сільського туризму шляхом створення інфраструктури, часто ці
програми об’єднують кілька сільських рад. Підтримують також
реалізацію проектів на території національних парків, які, наприклад,
передбачають перетворення сільських будинків для туристичних цілей,
проведення семінарів з ремесел чи створення «екомузеїв», пунктів
продажу місцевих продуктів. Для просування пропозицій сільського
туризму використовують найновіші технічні засоби, діє централізована

система бронювання місць.
характер сільського туризму.

Французи

підкреслюють

особливий

У Франції для великих готелів або курортів підрахунок прибутку
не є на сьогоднішній день великою проблемою – існує достатня
кількість методів вивчення ефективності ведення справи. Але сільський
туризм, як молода галузь туризму, що розвивається, до цього часу не
має наукового економічного обґрунтування.
Дослідження економічної ефективності і впливу сільського
туризму були проведені організацією «Détente Consultants» у 2005 році
на основі даних, зібраних у мережі «B&B» і садиб «Gites de France».
Були вивчені три види економічного впливу:
- прямий (розглядались такі показники як річний обіг, рівень
зайнятості та податки, що сплачуються);
- непрямий (розглядалась купівельна спроможність туристів);
- зовнішній (фінансова можливість господарів садиб здійснювати
подальшу діяльність, зарплати, вклади і т.і.).
У ході цих досліджень були оглянуті 44 тис. садиб і 10 тис. B&B
(30 тис. кімнат). Згідно зібраних даних, річний обіг садиб сільського
туризму складає 236 млн. євро (тобто 5400 євро/садиба); B&B – 149
млн. євро за розміщення і 50 млн. євро за харчування (тобто 20000
євро/готель). Загальна сума складає 435 млн. євро. Спеціалісти
вважають, що розміщення туристів у сільських садибах на сьогоднішній
день не є настільки прибутковою справою, щоб господар міг зробити
його основним прибутком. Більшість господарів займаються
розміщенням туристів нерегулярно.
Трохи інакше виглядає ситуація з готелями B&B. За наявності 1-3
кімнат це знову ж таки додатковий заробіток, але при кількості кімнат
від чотирьох з харчуванням прибутку достатньо, щоб займатися
розміщенням професійно.
Загалом розвиток сільського туризму у Франції сприяє помітному
збільшенню рівня зайнятості та прибутків, а також сплачених податків.
Було підраховано, що кількість грошей, витрачених туристами за рік,
складає 735 млн. євро, за річного обігу 435 млн. євро і 8170
проплачених ночівель.
У Німеччині сільський туризм розглядається в рамках так

називаної концепції "сталого розвитку" (sustainable development)
сільської місцевості і курується міністерством сільського господарства.
Німецька концепція сільського туризму несе велике соціокультурне
навантаження: збереження і популяризація традиційного вигляду села,
"сільської філософії", традиційних навичок і ремесел.
На початковому етапі розвитку сільський туризм у Німеччині
означав проведення літніх відпусток жителями міст у селі і був відомий
як «літня свіжість». Попит на
таку діяльність не був дуже
високим, але поступово такий
відпочинок
ставав
все
популярнішим серед сімей з
дітьми. У цей час фактично не
існувало організацій, які б
цілеспрямовано спряли розвитку
сільського
туризму.
Тому
власники
фермерських
господарств
самостійно
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займалися рекламою і пошуком відпочиваючих.
У другій половині ХХ століття відбувається розквіт сільського
туризму і зростання попиту на його послуги. Це пояснюється тим, що
після війни відпочинок за кордоном став для німців занадто дорогим і
вони звернули увагу на свої власні туристичні ресурси. Найбільшим
попитом сільський туризм користувався у 60-ті роки ХХ століття.
З’явилася низка організацій, які популяризували та рекламували
відпочинок на селі. Виходили з друку каталоги агроосель, які були дуже
зручними для потенційних клієнтів. У цей період сільський туризм
характеризувався в основному можливістю дешево відпочити з не дуже
високим рівнем послуг та відсутністю розваг.
Ця тенденція поступово змінювалася і сільський туризм у
Німеччині почав набувати своїх нових рис – правильну комбінацію
туристичного і сільськогосподарського елементу у пропонованих
послугах. У цей час з’являється велика цільова група агро туристів, яку
коротко назвали «Контакт з природою». Однак, зі зростанням добробуту
населення, знову набув популярності відпочинок за кордоном, тому
інтерес до сільського туризму почав спадати.

Розвиток сільського туризму у другій половині ХХ століття
характеризувався збільшенням організаційної активності у цій сфері. У
2001 році з’являється одна з найвідоміших організацій сільського
туризму – Асоціація «Відпочинок на фермі». Вона розпочала активно
займатися рекламою сільського туризму, зокрема, у Баварії, тож її
діяльність дала відчутні результати.
У цей період сільський туризм отримав потужну підтримку
держави. У рамках державної програми розвитку маркетингової
концепції сільського туризму почали діяти проекти пільгового
кредитування для власників агроосель. Споживачі очікували вже більше
комфорту і вимагали більш професійного продукту. Сільський туризм
починає варіювати у різноманітних формах – від відпочинку у старих
фермерських господарствах, дещо стилізованих під старовину, до
проведення відпустки у сучасних, обладнаних за останнім словом
техніки, будинках.
Сільські помешкання в Німеччині поділяються на такі категорії як:
1. «Відпустка на сільському подвір’ї» - має функціонувати сільське
господарство, пропонувати ознайомлення з тваринами і сільським
способом життя.
2. «Туризм у сільському господарстві» - без сільського подвір’я з
тваринами, але має приязний до навколишнього середовища
характер.
3. «Сільські пансіонати» - поділені на категорії, які застосовують і для
готелів.
У пропозиціях сільського туризму виділено кілька під категорій: 1
– помешкання з можливістю верхової їзди, 2 – помешкання для дітей, 3
– села для відпусток, 4 – кемпінги на подвір’ї.
У системі категоризації є вимоги, які треба виконувати
беззаперечно, а є вимоги, що виконують факультативно і які, власне, й
дозволяють визначити категорію. Членські внески поповнюють бюджети
місцевих організація сільського туризму, членами яких є 8% селян, які
надають туристичні послуги.
Найпопулярнішими для відпочинку зараз є не кімнати у сільських
будинках, а окремі будиночки (бунгало), де гості живуть окремо від
господарів. З’являються нові послуги і форми сільського туризму,
наприклад, відпочинок для дітей, які приїжджають без батьків, або

окремі будиночки і послуги для інвалідів – тобто, пропозиція сільського
туризму є надзвичайно різноманітною, що пояснюється також і великою
конкуренцією.
Розвиток Інтернету дуже сприяв поширенню і популяризації
сільського туризму – зараз мало не половина потенційних туристів у
Німеччині отримує інформацію про відпочинок і замовляє місця саме
через Інтернет. Існує багато фірм і організацій, що рекламують
сільський туризм через Інтернет, тобто без мережі офісів.
Все ж галузь сільського туризму
зараз відчуває деяке падіння попиту і
застій, що пов’язано із загальною
економічною ситуацією в країні.
Статистика кількості відпочиваючих і
прибутку наразі майже не змінюється,
а в деяких регіонах спадає, хоча для
дуже багатьох фермерів (особливо у
місцях з привабливою природою),
сільський туризм залишається головним джерелом прибутку.
Німеччина має давні традиції сільського туризму і тому існує
багато організацій, які займаються підтримкою і розвитком цього виду
туризму на усіх рівнях. На державному рівні за розвиток сільського
туризму, як і усього туризму загалом, відповідає Міністерство
навколишнього середовища, охорони природи і ядерної безпеки, а
також Міністерство економіки. Останнє займається питаннями туризму
значно активніше, і у деяких регіонах (землях), наприклад, у Баварії
навіть створює спеціальні туристичні організації – підприємства,
підтримувані Міністерством, які є офіційними промоутерами туризму
усіх видів у цій конкретній землі.
Державна підтримка проводиться на регіональному (землі
Німеччині) і локальному (райони земель) рівнях, а також на
сублокальному (кожний район поділяється на маленькі адміністративні
частини навколо конкретних сіл).
На цих рівнях сільським туризмом значно більше опікуються
державні органи сільського господарства. Це відбувається тому, що
суб’єктами сільського туризму є фермери, основна діяльність яких
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полягає у сільськогосподарському виробництві.
На регіональному рівні діють дослідні інститути, які займаються
дослідженням стану, перспектив і ринку сільського туризму у землях (у
складі Міністерства сільського господарства і лісництва). На
локальному рівні – у кожному районі діють інформаційні центри туризму
при районних адміністраціях, які надають інформацію про туризм у
районі, присвячуючи багато уваги і сільського туризму. Вони видають
каталоги та інші інформаційні матеріали, розміщують інформацію про
сільський туризм і власників агроосель на своїх офіційних WEBсторінках. Дуже важливою організацією для фермерів, які пропонують
сільський
туризм,
є
Відділ
домашнього
господарства
у
сільськогосподарській службі району. Цей відділ фактично є державним
центром розвитку сільського туризму на локальному рівні. Він же є
інформаційним та консультаційним центром для потенційних та діючих
власників агроосель, а також освітнім центром (постійно проводить
тренінги для фермерів, навчає як приймати туристів, як організовувати
діяльність тощо). Через ці відділи домашнього господарства проходить
також державна підтримка фермерів (наприклад, видача пільгових
кредитів). Більшість діячів сільського туризму вважають, що саме ця
організація є однією із найбільш дієвих і потрібних у цій сфері.
На сублокальному рівні діють подібні до локальних центрів
туристичні інформаційні служби. Вони є набагато дієвішими у галузі
промоції сільського туризму та його реклами. Найчастіше це неурядові
громадські організації, членами яких є фермери, що платять досить
високі внески – близько 150 євро. Вони щорічно видають каталоги дуже
високої якості, а також розміщують аналогічні дані на своїх WEBсторінках. Ці послуги є платними і недешевими для власників
агроосель, але така реклама є досить ефективною. Такі каталоги,
інформаційні матеріали та ін. є як загально німецькими, так
регіональними. Найпотужнішими організаціями у цій сфері є Німецьке
сільськогосподарське товариство (15000 членів) та Асоціація
«Відпочинок на фермі» (дві тисячі ферм).
У Німеччині взагалі не існує закону або законодавчого документу
про сільський туризм – тобто, ця діяльність є настільки визначеною і
сформованою, що виникає мало суперечливих запитань у цій галузі.
Законодавчі акти в галузі сільського туризму зосереджені тільки на

окремих аспектах регулювання діяльності цього типу (підприємницька
чи підсобне господарство), регулювання забудови, харчової і гігієнічної
безпеки тощо. Наприклад, селяни не мають права продавати молоко
туристам – це дозволено лише в альпійських регіонах, де природа
вважається чистою і цей продукт є безпечним без обробки. Основними
позитивними моментами державного регулювання є:
- Чітке визначення і розмежування двох типів сільського туризму як
діяльності: підприємницької і підсобного господарства. Є кілька
схем визначення цієї межі, але найпростіший критерій – це
кількість ліжок і послуг, які надаються для туристів (при
підсобному типі діяльності цих ліжок мало). При наданні до 8 ліжок
діяльність ферми вважають підсобною, а більше 8 ліжок –
підприємницькою. Звичайно, ці типи діяльності по-різному
оподатковуються. Взагалі, як визначили експерти з сільського
туризму, в Німеччині приблизно половина селян займається
прийомом туристів як невеликим підсобним бізнесом і має з цього
так звані «кишенькові гроші», для іншої ж половини господарів це
справжня комерційна діяльність, куди вони щороку роблять
внески, і основне джерело доходів.
- Наявність цілого ряду страхувань, які захищають права і майно
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господарів і туристів. Такі страхування укладають фактично всі
підприємства сільського туризму, оскільки платежі у них є не надто
високими, а у випадку непередбачуваної ситуації витрати будуть
дуже суттєвими.
- Розумна
податкова
політика.
Для
господарів
існує
неоподаткований мінімум прибутку від сільського туризму
(приблизно 24 000 євро на рік), що стимулює розвиток маленьких
агроосель і приваблює початківців такого бізнесу.
- Контракт, який захищає права і обумовлює обов’язки господаря і
туристів. Він укладається обов’язково зі всіма туристами, навіть
якщо вони приїхали лише на один день. Для зручності дозволено
робити це навіть телефоном, тобто, сама розмова і погодження
вже є контрактом. Найчастіше використовують типові форми
контракту, що зручно для обох сторін.
- Правова консультація, яку можна отримати при реєстрації
агрооселі та під час діяльності. Консультацію надають у місцевому
відділі сільського господарства, який займається питаннями
сільського туризму.
Загалом у Німеччині досить мала частина так званого «чорного»
ринку послуг сільського туризму (за приблизними оцінками 10-15%).
Господарі почуваються спокійно і захищено, коли діють легально. Це

можна пояснити добре розробленим і прозорим механізмом реєстрації і
ведення такого бізнесу, хоча велику роль відіграє і багаторічний
накопичений досвід у цій галузі.
У сільському туризму Німеччина спостерігають і сезонні зміни
(таблиця 2.2).
За оцінками німецьких фахівців, у Німеччині показник прибутку
агрооселі від прийому туристів відрізняється від показників прибутку від
інших видів діяльності.
Таблиця 2.2
Тривалість основних сезонів у сільському туризму Німеччини
Сезон

Тривалість (тижні)

Сезон з низьким попитом

8,7

Головний сезон

17,1

Несезон (нема попиту)

6,2

Сезон
відпочинку
агрооселі 1,6
(туристів не приймають)

У 2019 році 43% агроосель мали більший прибуток від сільського
туризму, ніж від інших видів діяльності, 12% агроосель мали однаковий
прибуток від сільського туризму та іншої діяльності і 41% агроосель
мали менший прибуток від сільського туризму, ніж від інших видів
діяльності.

Цікавим є досвід сільського туризму Австрії. Ця невелика
альпійська країна, за площею співмірна з Карпатським туррегіоном
України, нині налічує понад 15000 зареєстрованих агротуристичних
господарств сумарною місткістю 170000 ліжко/місць. Станом на 2004 рік
кожне сьоме туристичне ліжко країни знаходиться в агротуристичному
секторі.
―Родзинкою‖ відпочинку в австрійських Альпах є безпосередня
задіяність гостей у традиційному фермерському господарюванні: вигоні
худоби на альпійські луки, зборі альпійських трав, виготовлені
молокопродуктів, зборі лісових ягід тощо, а також різноманітні програми
активного гірського, екстремального й екологічного туризму.
Концепція організації сільського туризму в Австрії створена за
дорученням міністра сільського господарства. Після прийняття
концепції її автор почав працювати у державній спілці, який займався
розробкою ще двох етапів для працівників, що впроваджуватимуть цю
програму. Селяни, які надають послуги у селянських господарствах, є
членами
Державної
Спілки
«Відпочинок
у
селянському
господарстві».
Вони
можуть
отримати консультації радників з
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питань відпустки в селянському
господарстві, а також користуватися
порадами
і
матеріалами
в
регіональних Будинках Селянина. В
Австрії створено систему оцінки
сільських помешкань від однієї до трьох «квіточок», які надають
окремим господарствам.
Ця система є диференційованою – включає обов’язкові для
виконання пункти і додаткові. Сума цих пунктів є визначником для
надання оселі певної кількості «квіточок». Господарство, в яких є до 10
місць, звільнені від сплати внесків і податків. Якщо у господарстві
кількість місць перевищує 10, то обов’язково треба сплачувати внески.
Це стало причиною того, що у 80% господарств кількість місць не
перевищує 10. В Австрії функціонує близько 3700 господарств, які
розпочали свою діяльність у 90-х роках ХХ століття і об’єднані в
товариства в окремих землях. Регіональні об’єднання користуються
допомогою регіональних Будинків Селянина, в яких розташовані офіси
товариств, сплачуючи за оренду приміщення і обладнання, а також

роботу персоналу. Всі регіональні об’єднання видають свої каталоги.
Державна Спілка видає спеціалізовані каталоги з окремими
пропозиціями для дітей, людей з особливими потребами, з екологічно
чистим харчуванням, з кіньми, з винницями тощо. Пропозиції
господарств рекламують також у газетах. У деяких випадках
застосовують бартерний розрахунок – за розміщення реклами у
буклетах чи каталогах великих фірм і підприємств, селянське
господарство організовує відпочинок для працівника фірми. Об’єднання
проводить конкурси і забезпечує нагороди переможцям у різних
номінаціях. Багато реклами викладають на Інтернет-сторінках, а також
створено комп’ютерну систему відбору бази даних за спеціалізацією.
Об’єднання створили і рекламують спільний логотип, видають
спеціалізований доступно написаний підручник для власників
помешкань і внутрішній щоквартальний бюлетень по маркетингу.
Членами регіональних об’єднань є біля 10% всіх селян, які надають
туристичні послуги у своїх господарствах.
Подібно розвивається і сільський туризм у Швейцарії. Щоб
отримати знак якості Об’єднання «Відпочинок на сільському подвір’ї»,
треба відповідати певним критеріям. Господарство має надавати
послуги щонайменше 2 роки, пропонувати мінімум три продукти
власного виробництва, а послуги повинні бути тісно пов’язані з
сільським господарством. Клієнтів детально інформують про умови в
кожному господарстві.
5.6. Особливості організації сільського туризму у країнах
Південної Європи
В Іспанії сільський туризм вважають одним із процвітаючих
секторів туріндустрії, і в останні роки помітний його значний ріст.
Підтримка цього туристичного продукту Генеральним секретаріатом по
туризму та адміністраціями автономій привела до того, що тільки за
період 1999-2000 років відбулося збільшення цього сектора ринку на
20%. ―Turismo rural‖ в Іспанії нині перебуває у тій стадії розвитку, коли
кількість іноземних відвідувачів сільських агроосель країни зрівнялася і
навіть перевищує внутрішні агротуристичні потоки.
Сільський туризм в Іспанії передбачає розміщення на фермах, у
сільських будинках, невеликих сільських готелях. Власники таких
будинків в Іспанії об'єднані в асоціації, завдання яких полягає в тому,

щоб категоризувати сільські туристичні об'єкти в залежності від рівня
надаваних послуг і контролювати їхню відповідність вимогам асоціацій.
Власники агроосель в Іспанії об’єднані в асоціації, основне завдання
яких полягає в тому, щоб здійснювати категоризацію сільських осель в
залежності від рівня наданих послуг і контролювати їхню відповідність
вимогам асоціацій.
У 2001 році зареєстровано 4878 сільських будинків відпочинку,
що на 1324 більше, ніж у 1999-м. Ця пропозиція включає 24 тис.
туристичних місць. Найбільше число будинків відпочинку на природі
розташовані в Каталонії – 684. Найбільшою популярністю сільський
відпочинок користується в гостей з Каталонії - 24%, Мадрида 23%,
Валенсії - 16,3%, Андалусії - 9,6% і Країни Басків - 10%.
95% туристів, що надають перевагу відпочинку на природі - це
молоді іспанці, які живуть у великому місті. 50% з них молодші 35 років.
84% - приїжджі з міст із населенням
більше 100 тис. чоловік, у тому числі
50% - жителі великих міст із
населенням 1 млн. жителів.
Соціологічні
опитування
показують, що 31,5% подорожуючих
віддають перевагу такому виду
відпочинку через природу. 46% просто
відпочивають
і
насолоджуються неробством, 33% - крім того, практикують різні
прогулянки і 25% - замовляють екскурсії. 15% туристів подорожують з
друзями або з сім’єю, 13% відвідують культурно-історичні місця, а 12%
займаються спортом.
Загалом в Іспанії налічується понад 5 тис. варіантів відпочинку у
сільській місцевості сумарною місткістю близько 27000 ліжко/місць. В
офісах асоціацій агротуризму чи на офіційному web-сайті нескладно
переглянути каталоги сільських осель і вибрати собі розміщення в будьякому куточку Іспанії. Крім того, працівники агротуристичних офісів
країни здійснюють бронювання авіаквитків, оформлення візи, оренду
автомобіля і т.і.
Іспанія утримує ―пальму першості‖ щодо промоційності сільського
зеленого туризму серед країн Європи. З 1993 року в країні (м.Сільєда,
Галісія) щорічно відбувається престижна міжнародна виставка
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―Exhibition of Tourism, Sport and Rural Development‖ (Туризм, спорт і
развиток сільської місцевості). У 2003 році в іспанському м.Хаен
відбувся Перший європейський Конгрес сільського туризму,
організований Європейською Федерацією Фермерського та Сільського
Туризму (EuroGites). Щорічно послугами сільського туризму Іспанії
користується близько 1,2 млн. осіб.
В Італії агротуризм завойовує усе більшу популярність. Він став
розвиватися тут ще в 70-х роках минулого століття в якості додатка до
основної сільськогосподарської діяльності. Спочатку передбачалося,
що розміщення туристів буде непрофільною діяльністю фермерів, яка
дозволить дещо зміцнити їхнє фінансово-економічне становище без
необхідності великих інвестицій. Агротуризм 20-30-літньої давнини був
не тільки дешевим, але і по-справжньому спартанським і тому не
користувався великою популярністю. Ситуація почала змінюватися
близько 10 років тому, що, цілком ймовірно, було викликано двома
основними причинами. По-перше, в усьому світі почав зростати інтерес
до екологічного туризму, і агротуризм дуже добре вписався в нову моду.
Адже мова йшла не тільки про відпочинок на лоні природи, але і про
переваги сільського укладу життя та екологічно чисті продукти
харчування. По-друге, як внутрішній італійський ринок, так і ряд
важливих іноземних ринків (насамперед, німецький) досягли
визначеного рівня насичення і вимагали нового продукту, що виходить
за рамки традиційних видів «пляжного» туризму та екскурсійних турів по
найбільших містах країни. Попит поступово змінює саму концепцію
агротуризму, який поступово перетворюється для багатьох сільських
жителів не в додатковий, а в основний вид діяльності з усіма
необхідними для туристичного бізнесу атрибутами: рекламою,
маркетингом, ціновою політикою, кваліфікованими кадрами і т.п. Об'єкти
розміщення трансформувалися і почали вимагати значних інвестицій.
Сучасний агротуризм в Італії – це вже не скромні кімнати з 3-4місним розміщенням у сільських будинках, а справжні міні-готелі рівня
3-4 зірки з антикварними меблями, прекрасно обладнаними
санвузлами, басейнами, тенісними кортами. Дуже часто під них
реконструюються садиби XVI-XVIII століть, або невеликі старі
монастирі. Агротуристичні комплекси надають своїм клієнтам
можливість займатися різними видами спорту, здійснювати кінні і піші
прогулянки, організують екскурсії для огляду місцевих визначних
пам'яток і навколишніх місць, де туристи з задоволенням відвідують
сільські ярмарки і середньовічні костюмовані свята. І, нарешті, усе
більш важливу роль починає відігравати кухня. Агротуризм надає

можливість не тільки смачно і якісно поїсти, але і привезти із собою в
якості сувенірів дорогі і рідкісні вина особливі продукти: трюфеля,
спеціальні сорти сиру і маслинової олії, що не надходять у міські
магазини . Так, на даний час в Італії розроблено більше 70 винногастрономічних маршрутів, що у значній мірі пов'язані з агротуризмом.
Зрозуміло, велика розмаїтість послуг не могла не позначитися і на цінах
в агротуризмі, які низькими назвати вже не можна: у середньому
хороша двомісна кімната зі сніданком коштує не менше $60-80 у день.
До них треба додати плату за додаткові послуги: харчування, спортивні
площадки, екскурсії, а також оздоровчі і косметичні програми так званих
beaty-farm – «ферм краси».
За офіційними статистичними даними на даний час в Італії
нараховується близько 6 тисяч сільських відпочинкових комплексів, на
кожний з яких приходиться приблизно 10-12 спальних місць. Щорічно їх
відвідують понад 400 тисяч туристів, що зупиняються на досить
тривалий термін – у середньому на
6 ночівель. Варто мати на увазі, що
офіційна
статистика
враховує,
цілком ймовірно, далеко не все,
тому
що
агротуризм
слабо
піддається
точному
контролю
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(насамперед,
ліцензійному
і
податковому).
Агротуристські
об'єкти
розміщення
рідко
бронюються через турагентства, а
намагаються використовувати прямі
контакти з клієнтами через мережу
Інтернет, рекламні публікації і виставки, і тому залишаються «тіньовим»
сегментом туризму. За даними асоціації сільськогосподарських
підприємців Confagricoltura, агротуристських підприємств в Італії майже
в два рази більше, ніж стверджує офіційна статистика - близько 10 тис.,
а їх клієнтами є щорічно близько 1,8 млн. чоловік. За минулі 10 років
кількість агротуристських підприємств збільшилась на 40%, а кількість
їхніх клієнтів – на 80% (частка іноземців серед них виросла з 10 до
25%). Експерти Confagricoltura оцінюють річний обіг цієї сфери в $400500 млн.
В основному, агротуризм розвинений у Північній і Центральній
Італії, причому безсумнівними лідерами тут є Тоскана і Трентіно Південний Тіроль. Саме в цих двох областях концентрується майже
половина агротуристських підприємств усієї країни і саме сюди
направляється половина потоку туристів цієї сфери. Тоскана – це земля

Флоренції, Пізи, Сієни і безлічі менш відомих, але надзвичайно цікавих
середньовічних міст і монастирів, а Трентіно - Південний Тіроль – один
з найбільших європейських центрів гірського і гірськолижного туризму.
Таким чином, успішний розвиток агротуризму став можливим тут,
насамперед, на основі вже існуючої добре розвиненої туристської
інфраструктури і розрекламованості цих територій. До цих двох
факторів додаються краса пейзажів, наявність визначних культурноісторичних і природних пам'яток, гарні вина і якісна місцева кухня, що
займають особливе місце в цій «формулі успіху». Слід зазначити також,
що основний вид транспорту використовуваний у цій сфері туристами –
це особистий автомобіль (або формула fly and drive), тому далеко не у
всіх регіонах агротуризм може розвиватися настільки бурхливо й
успішно.
На думку експертів - працівників сфери туризму, та й простих
туристів, у агротуризму в Італії прекрасні перспективи. Існує мода на
цей вид відпочинку, та й останні міжнародні події помітно змістили
попит у бік внутрішніх і усередині європейських напрямків. Але, існує
небезпека, що по самій своїй суті агротуризм не зможе бути сферою
«індустріального» туризму: масові потоки туристів можуть змінити його
самобутній характер, і в остаточному підсумку, призвести до його
ліквідації.
У вагомий чинник міжнародної агротуристичної спеціалізації Італії
переріс винний і загалом гастрономічний туризм. Кожна провінція країни
славиться своїми сортами винограду і винами з неповторними
смаковими букетами. Дегустувати їх, зазвичай, можна на невеликих
приватних винних заводах і домашніх винокурнях, розташованих в
сільсько-господарських
районах.
Власники
агрокотеджів
нині
пропонують своїм гостям цілі винні підвали (а також сирні,
м’ясопродуктові) з умовою, що вільне користування запасами
продовольства включене у вартість винайму даного котеджу.
Ще однією суто італійською особливістю сільського туризму в цій
країні є те, що майже половина власників агрокотеджів ―не поспішають‖
виходити ―з тіні‖, тобто проходити державну сертифікацію, отримувати
ліцензії на діяльність, сплачувати податки. За підрахунками
Національної туристичної організації, в країні функціонує близько
12,000 агротуристичних підприємств, з них лише близько 7,000
ліцензовані державними інституціями. Інші 5,000 досі скептично

ставляться до процедури стандартизації столичними чиновниками,
централізованих систем бронювання, участі у виставкових заходах,
ініційованих асоціаціями сільського туризму, і віддають перевагу
безпосередньому контакту зі споживачами.
Незважаючи на те, що послуги сільського відпочинку в Італії,
пересічно, майже вдвічі вищі, порівняно з Іспанією і Францією, ними
щорічно користається до 2 млн. осіб (з них 78 % - італійці). А щорічний
прибуток від сільського туризму становить близько 350 млн. доларів.
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На Кіпрі чинниками успіху сільського туризму стали:
Політична підтримка держави: розроблена державна програма –
сільський туризм одержує пряму фінансову підтримку (пільгове
кредитування агротуристичних господарств)
Ландшафтно-природні умови
Клімат
Історико-культурна
спадщина
(туристичні об’єкти археологічного,
релігійного, історичного характеру)
Традиція
прийому
туристів
помножена
на
кваліфіковане
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кадрове забезпечення
Добре
розвинена
система
автодоріг,
що
для
розвитку
сільського туризму – ключовий
фактор
Розвинена система оренди машин
Добре розвинена система громадського харчування
Помірні ціни

Державні або спеціальні програми по розвитку сільського туризму
стають найважливішим елементом росту агротуристичного сектора –
наприклад, Кіпрська програма по сільському туризму, підготовлена
Кіпрською організацією по туризму, або в рамках інших, комплексних
програм (як, наприклад, у Німеччині в рамках програми "сталого
розвитку" сільської місцевості, якою курує міністерство сільського
господарства). Розглянемо приклад спеціальної програми – Кіпрської
програми по сільському туризму – державна програми підтримки
агротуристичного напрямку. На Кіпрі концепція сільського туризму була
розроблена "зверху", державним агентством – Кіпрською організацією
по туризму (КІТ). Був проведений комплексний аналіз перспектив
розвитку туристичної галузі на Кіпрі з урахуванням різних факторів.
Одним з них був екологічний: прийняття програми по розвитку

сільського туризму на Кіпрі пройшло після введення в 1989 р.
мораторію на будівництво на узбережжі в зв'язку з непомірним
навантаженням на навколишнє середовище в прибережній зоні. Це
рішення мало на меті переключити потік туристів на внутрішні райони
острова. Одним з мотивів розробки програми було урахування нових
запитів європейського середнього класу. Враховувався й історичний
досвід – до другої світової війни на Кіпрі у місцевої й іноземної еліти
існувала традиція відпочинку влітку на віллах у гірській частині острова.
Програма
передбачає
надання
фінансової
допомоги
господарствам для перебудови, реставрації й обладнання традиційних
будинків у сільських районах з метою підготовки їх до прийому туристів.
Схема організації проста: бажаючий приймати туристів власник
сільського будинку подає заявку в Кіпрську організацію по туризму про
бажання організувати пансіон і одержує або кредит, або навіть
безоплатну позичку від КІТ (муніципалітети до цього відносини не
мають). Інформація про агрогосподарство включається в базу даних
спеціально створеної Кіпрської агротуристичної компанії (Cyprus
Agrotourism Company), що напряму працює з
туристичними
агентствами і приватними особами, які звертаються до її бази даних.
Туристичні фірми доставляють туристів безпосередньо на місця
відпочинку (у пакет їхніх послуг включено трансфер). На час
перебування турист, як правило, орендує машину, що може його чекати
вже в аеропорту. Крім того, достатньо поширена практика приватних
гідів - перекладачів з власними автомобілями.
Координує агротуристичну діяльність вищезгадана Кіпрська
агротуристична компанія, що займається винятково організацією
відпочинку у
сільських районах країни. Вона має у своєму
розпорядженні базу даних агротуристичних господарств і продає про
них інформацію всім бажаючим. Агротуристичний бізнес на Кіпрі
орієнтований переважно на іноземний (в'їзний) туризм, їдуть в
основному туристи з Німеччини і Великобританії ( попиту з країн СНД
майже немає). Контингент – середній клас (у широкому діапазоні, у тому
числі і верхній шар середнього класу).

Існує спеціальна категорія агроосель для інвалідів, сетифікованих
організацією ―A.P.F.‖. Вони поділяються на дві категорії:
І категорія: розміщення на першому поверсі з можливістю в’їзду в оселю
і пересування в ній (до кухні, спальні, ванни, туалету і ін.) самохідним
інвалідним візком.

ІІ категорія: подібні умови, але дещо обмеженіші умови самохідного
пересування оселею на кріслі колісному і користуванням спеціальним
обладнанням.
5.7. Сучасний погляд на агротуризм
В останню чверть ХХ століття у світовій літературі з’явилось поняття
агротуризм (agrotоurism). Воно складається з двох частин агро і
туризм. Префікс агро походить від грецького терміну agros, що означає
рілля (земля), і agronomos, який означає управляючого ріллею (землею).
Натомість туризм – це форма відпочинку поза місцем проживання, яка
спричинена потребами пізнання, відпочинку і спорту. Суб’єкти, які
надають агротуристичні послуги, включають до поняття агротуризм різні
форми
готелярства
–
агроготелярство,
гастрономії
–
агрогастрономія, рекреації – агрорекреація, - відпочинку –
агровідпочинок, спорту – агроспорт, і навіть, лікування і реабілітації –
агротерапія.
В основі ідеї агротуризму є переконання, що сільське (селянське)
господарство є головним суб’єктом надання туристичних послуг. Маючи
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завдяки агротуристичній діяльності збільшити свої прибутки.
Поняття «сільський туризм» не рівнозначне поняттю «агротуризм»,
однак вони дуже міцно пов’язані. Загалом, сільський туризм, крім показу
рослинної, тваринної і переробленої продукції, включає також і ті види
людської діяльності, які безпосередньо пов’язані з життям села, його
культурою, релігією, - всім тим, що розуміють під поняттям етнографія.
У Європі, де село виконує багато позасільськогосподарських функцій, є
істотна різниця між сільським туризмом і агротуризмом. На територіях,
де сільськогосподарське виробництво дуже розпорошене, де є сильна
сільська спільнота, більше застосовують поняття «сільський туризм»,
ніж «агротуризм». Однак, суть традиційної сільської спільноти зараз
витісняється, зростає роль міст, тому прогнозують, що у майбутньому
термін «агротуризм» будуть вживати частіше, ніж «сільський туризм».
На малюнку 5.1 представлено піраміду, яка відображає місце сільського
туризму і агротуризму стосовно масового і альтернативного туризму.
Чим вище у піраміді знаходиться даний вид туризму, тим вужчою є
сфера його значення.

Є три головні риси, які відрізняють агротуризм від сільського туризму:
- Першою відмінністю є можливість задоволення потреби людини,
пов’язаної з практичною участю у процесі догляду за тваринами
і їх розведення та житті селянської родини і сільської спільноти.
Турист має шанси не лише брати участь у тваринництві та
переробці його продуктів, але й брати участь в житті родинного
господарства.
- Другою характерною рисою агротуризму є можливість
задоволення потреби людини в участі у пов’язаних з
рільництвом сільськогосподарських роботах чи здобутті
етнографічних знань. Агротуризм дає можливість ознайомитися з
життям сільського населення, його культурою і звичаями.
- Третьою відмінністю агротуризму є можливість задоволення
емоційних
потреб,
які
проявляються
у
бажанні
безпосереднього контакту з
домашніми
тваринами,
продукцією
рослинного
і
тваринного
походження,
задоволення
потреби
пережити сільську ідилію,
пов’язану
з
атмосферою
тиші, звуками чи навіть запахами села і господарства.
Агротуризм, позбавлений пізнавального елементу, обмежує
емоційні потреби людини, а орієнтований виключно на відпочинок,
рекреацію, приємне проведення часу – не дуже відрізняється від
сільського туризму.

Агротуризм

Сільський туризм

Туризм у сільській місцевості

Альтернативний
туризм

Масовий туризм

ТУРИЗМ
мал. 3.1. Місце агротуризму серед інших видів туризму
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Агрогтуристичні пропозиції світу є дуже багатими. Сільські господарства,
підприємства з переробки, а також особи, які мешкають у сільській
місцевості проявляють надзвичайну кмітливість у отриманні додаткових
фінансових засобів від обслуговування туристів. Обслуговування
туристів, які приїжджають на вихідні і у відпустки, має велике значення
для сільських територій багатьох розвинених країн. У сільських
місцевостях Англії, Шотландії, Ольстеру та Ірландії всюди функціонує
система B&B. У Франції та Італії в агротуризмі використовують
концепцію PDO (Product of Designated Origin – продукт із зазначенням
місця походження або Protection of Designations of Origin – збереження
позначення місця походження). У США багато селян намагаються
збільшити свої прибутки за рахунок безпосереднього чи з
посередництвом товариств продажу своєї продукції та послуг, метою
яких є зростання ефективності агротуристичної діяльності.
Деякі
агротуристичні
господарства
Європейського
Союзу
використовують фонди допомоги цієї організації. Інші намагаються
отримати прибутки з кількох джерел. Наприклад, деякі господарства
отримують прибутки з чотирьох різних джерел: від агротуризму, від

безпосереднього продажу своєї продукції туристам, від екологічного
виробництва та з фонду Європейського Союзу для непривілейованих
територій (unfavoured area). У деяких країнах, наприклад, у Новій
Зеландії, агротуризм розвивається на ринкових засадах і часто
орієнтований передусім на іноземних туристів.

5.8. Приклади агротуристичних ініціатив у світі
У 1985 році за оцінками WTO визначено, що сільський
туризм займав 3% загального туристичного руху, а у 1989 році вже 15%
всього туристичного руху у світі. Зараз вважають, що його величина у
Європі складає 9%. Мешканці Західної Європи присвячують сільському
туризму 28% часу своїх відпусток і часто обирають його як проведення
вільного часу другий або третій раз протягом року. За посередніми
оцінками розмірів агротуристичної діяльності випливає, що у Німеччині,
Франції і Австрії ним займається кожен десятий селянин.
http://www2.unwto.org/
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Tourism_statistics_at_regional_level&oldid=348322
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419876

Зростання кількості агротуристичних господарств (таблиця 5.1) у 20102019-х роках ХХІ століття може вказувати на збільшення зацікавлення
відпочинком на селі зі сторони людей, які цю форму відпочинку
вважають дешевшою, але такою, що дає почуття безпеки і відпочинку у
родинному колі. Це мало б означати, що чим більше матеріальне
розшарування суспільства (стосовно заможності), тим більша тенденція
до використання агротуризму.

Таблиця 5.1
Кількість агротуристичних господарств у вибраних європейських країнах у 20102019-х роках ХХІ століття

Країни

Кількість агротуристичних господарств (у тис.)
2010-ті
століття

роки

ХХІ 2019-ті
століття

Австрія

21,74

22,18

Данія

х

0,14

Фінляндія

1,31

2,03

Франція

24,04

32,05

Іспанія

5,54

6,92

Голландія

х

9,58

Ірландія

0,32

1,59

Німеччина

9,09

21,21

Швеція

17,74

17,76

Великобританія

19,48

36,53

Італія

х

49,77

роки

ХХІ

Успішні приклади агротуристичних ініціатив можна віднайти у багатьох
країнах світу на різних континентах – Аргентині, Бельгії, Франції,
Нідерландах, Ірландії, Канаді, Німеччині, Новій Зеландії, Польщі, Росії,
Швейцарії, Уругваї, США, Великобританії, Італії та Занзібарі.
Відвідування агротуристичних господарств різних країн світу дозволить
не лише ознайомитися з різними формами агротуристичної діяльності,
але й оцінити агротуристичні шанси регіонів та економічну ефективність
окремих суб’єктів, які надають агротуристичні послуги. На початку
агротуристичні послуги були нечисленними (вихідні в сідлі, проживання
над озерами і ріками чи в гірських місцевостях), але з часом спектр цих
послуг дуже розширився.
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Типове селянське господарство. Багато спеціалістів з сільського
господарства
(рільники
чи
інші
працівники,
пов’язані
із
сільськогосподарським сектором), а також звичайних туристів, охоче
відвідують типові сільські господарства. Метою відвідування є
ознайомлення з новими технологіями виробництва чи порівняння
власних господарств з господарствами селян в інших країнах. У
принципі кожне виробниче господарство може бути об’єктом відвідин.
Візит у виробниче господарство має певні ризики для приймаючого,
пов’язані зокрема з можливістю перенесення хвороб. Однак прикордонні
і ветеринарні служби дбають про те, щоб обмежити ці ризики. Селяни,
які дозволяють відвідувати свої господарства, пишаються, що обрали
власне їх господарство. Також вони очікують на відзиви відвідувачів про
рівень їхнього господарювання. Тому відвідування звичайних
виробничих селянських господарств корисне як для приймаючого
селянина, так і для відвідувачів. При відвідуванні власне таких
«господарських» відвідин реалізується ідея агротуризму. Однак,
кількість такого типу відвідин є відносно невеликою і не є головним
напрямом агротуризму.
Подаємо два приклади господарств, які займаються виробництвом
молока і є доступними для відвідувачів. Обидва господарства
знаходяться у Новій Зеландії: перше – господарство родини Кеннеді з
Північного Острова, а друге – господарство голландського іммігранта з
Південного Острова. Такі сільські господарства, які часом приймають
гостей, можна знайти у кожному кутку світу.
Молочне господарство на Північному Острові. Нова Зеландія належить
до світових лідерів виробників молока. Виробництво спрямоване на
мінімалізацію затрат. Тому система виробництва тут відмінна від
європейської. Пасовища – основа добробуту селян – використовують
дуже раціонально. Перетинаючи Нову Зеландію можна побачити великі
території пасовищ, розбитих на ділянки, на яких взагалі не видно
худоби, і поодинокі ділянки, де випасають великі стада. Господарство
Кеннеді, розташоване на південь від Окленду, вигодовує 1200 корів.
Тварини цілорічно утримують під відкритим небом. Єдиною
господарською будівлею є доярня. Господарство має сучасну
каруселеву доярню, а процес доїння можна спостерігати з галереї при
ній. Цікавою для туристів картиною є черга корів, які йдуть на доїння,

або повертаються з нього. Час відвідування такого господарства для
неспеціалістів не повинен перевищувати 30-45 хвилин. Спеціалісти
можуть провести там 3-4 години, призначені головним чином для обміну
досвідом.
Молочне господарство на Південному Острові. Як і попереднє, воно не є
агротуристичним господарством, Однак, це цікавий випадок, який можна
обговорювати з селянами багатьох країн, де існує небажання продавати
землю
іноземцям.
Іммігрант
з
Голландії
купив
землі
несільськогосподарського призначення, які протягом восьми років
перетворив на чудове молочне господарство. Всю територію він
розділив на ділянки, межі яких обсадив деревами або обгородив сіткою.
Збудував приміщення для доїння, будинок для доярів та зрошувальну
систему. З глибини 150 м качає воду для зрошування. Крім того, що
регіон характеризується випаданням інтенсивних дощів, селянин
постійно зрошує землю. Це дозволяє досягти великого приросту зеленої
маси. Корови утримуються під відкритим небом. Господар запровадив
сезонну продукцію. Всі корови отелюються у вересні протягом двох
тижнів, після чого настає 10-місячний період виробництва молока. Ця
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система синхронізована з динамікою росту трави. Протягом двох 284
зимових місяців (липень і серпень) корів взагалі не доять. Відвідувачів
тут дивує строгий виробничий режим, відвага інвестування у
несільськогосподарські землі, іригаційна система, яка може видаватися
нераціональною з огляду на велику кількість опадів, і, нарешті,
досконала «архітектура» ділянок для випасання худоби.
Великі ферми. Найбільша у світі ферма Ранчо Кінга (Kings Ranch) у
Техасі (США) відкрита для відвідування і пропонує гостям багату
туристичну програму. Ранчо Кінга
заснував у 1853 році капітан
Ричард Кінг, втілюючи свою мрію
про велику ферму. Вона стала
прикладом
справжнього
фермерського
господарства.
Сьогодні її презентують як місце
зародження
американського
ранчового промислу. Ранчо Кінга
відіграє значну роль як лідер

світового сільськогосподарського бізнесу. Це багатоярусна інтегрована
фірма, починаючи від вигодовування і продажу худоби і аж до
споживчих цілей (виготовлення і пакування м’ясних продуктів).
Діяльність господарства відбувається на площі 825 тис. акрів (1 акр =
0,42 га).
Крім господарської ранчо проводить і агротуристичну діяльність.
Створено спеціальний центр для відвідувачів, який пропонує
різноманітні атракції, наприклад, сільські прогулянки з провідником,
зустрічі з природою. Додатковим джерелом прибутку є магазин і музей, в
якому знаходиться колекція сідел зі всього світу та пістолетів, якими
користувалися ковбої за весь час існування ранчо, копії історичних
прапорів Техасу, історичні вози підкорювачів Дикого Заходу, машини
для відбору вина тощо.
Цей приклад показує, що поєднати виробничу і агротуристичну
діяльність у великих масштабах не лише можливо, а й економічно
вигідно.
Агротуристичні ферми для дітей. Малі діти потребують безпосереднього
контакту з тваринами. Тварини задовольняють багато їхніх емоційних
потреб. Контакт дітей з тваринами має бути контрольованим. З одного
боку, діти дуже бояться великих і дорослих тварин, з другого – можуть
безпечно поводитися з малими тваринами. Діти повинні контактувати зі
здоровими тваринами, від яких не заразяться хворобами тварин.
Прикладами агротуристичних ферм для дітей є ферми Пеннівелл
(Pennywell Farm) у Великобританії, Козячий Двір (Kozi Dwór) на півночі
Польщі та Парк Тварин Маршала (Marshalls Animal Park) у Новій
Зеландії. Кожне з цих господарств орієнтоване на один і той самий
сектор клієнтів – діти з батьками. Лише Козячий Двір пропонує
багатоденне перебування на території ферми, інші - лише кількагодинне
перебування та території господарства.
Ферма Пеннівелл (Pennywell Farm). «Всі дороги ведуть у Пеннівелл» написано у рекламі господарства, яке розташоване між місцевостями
Екстер і Плімут і є незвичайною атракцією графства Девон. Ферма
рекламується також як «твоє улюблене господарство – атракцій не в
будь-яку погоду», а власник при вході додає: «Купую ваші турботи, а
продаю радість». Туди можна доїхати автомобілем (паркінг на
кількадесят автомобілів) чи автобусом (спеціальні знижки для дітей).

Гості, які піклуються про навколишнє середовище і приїжджають,
наприклад, велосипедом, отримують спеціальні знижки. Господарство
запрошує бажаючих сім днів на тиждень з березня до жовтня, а взимку –
що вихідних, під час шкільних канікул і Різдвяних свят. Пропозиція
ферми не обмежується лише огляданням життя на ній і зустрічами з
тваринами, а включає багато інших атракцій: пікніки, освітні стежки,
долання перешкод, дитячі театри, катання на поні, ігри і забави,
практичні заняття та багато інших, пристосованих до віку і зацікавлень
дітей.
Все господарство розташоване у дуже мальовничій місцевості з
різноманітним ландшафтом і займає 45 акрів (18 га), на яких
перебувають близько 400 тварин. Власник розпочинав свою діяльність із
позичених 60 тис. фунтів. На початку ферму щорічно відвідувало
близько 13,5 тис. осіб. У 1998 році їх вже було 50 тис. осіб, а
господарство було визнано найкращою атракцією регіону на всі пори
року. Коже турист залишає тут свої гроші купуючи білети, сувеніри чи
дрібне харчування. На місці є кав’ярня, магазин з сувенірами і їжею для
тварин.
У господарстві працює кілька людей, в основному жінки, які виконують
роботу як з обслуговування тварин, так і з обслуговування гостей чи на
кухні. Всі сповнені ентузіазму і справді закохані у свою справу. «Якщо не
любиш своєї роботи, то краще її не роби» - це життєвий девіз власника
господарства. Своїми конкурентами він вважає всіх, на кого люди
витрачають свій час. Сповнені новими ідеями, працівники з року в рік
покращують і вдосконалюють свою діяльність, приваблюючи щоразу
більше гостей. Найбільшою їх проблемою є забезпечення напливу
туристів. Попри те, що регіон є малонаселеним, завдяки відповідній
рекламі і надзвичайній привабливості місця, господарство має успіх і
приваблює людей навіть з віддалених закутків Великобританії.
Агротуристичне господарство Козячий Двір (Kozi Dwór). Близько 20
кілометрів на захід від Ольштина, у місцевості Гетшвард розташоване
господарство Козячий Двір. Саме розташування цього господарства
неподалік транзитної дороги через відомий пілігримницький центр
Матері Божої, який відвідують численні пілігрими, гарантує постійний
наплив туристів. Агротуристичне господарство створене на місці
давнього господарства, яке спеціалізувалося на відгодівлі свиней.
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Козячий Двір орієнтований передусім на обслуговування батьків з
дітьми, чи на родини, які хочуть провести тут кількатижневу відпустку.
Під час організації проведення часу для дітей їх батьки можуть трохи
відпочити. Господарство вже має велику групу клієнтів, які щороку
приїжджають в один і той же час. На території господарства знаходиться
вітряк, став з човном, невеликий зоопарк з малими тваринами; а
головною атракцією безперечно є кози. Для дітей підготовлено різні
атракції, пов’язані з доглядом тварин. Крім того, великою атракцією є
спільні для всіх гостей трапези і проведення вільного часу.
Парк Тварин Маршала (Marshalls Animal Park). Функціонування
зоологічного господарства можна прослідкувати на прикладі парку
тварин на Північному Острові у Новій Зеландії біля Туранги, який
називається Парк Тварин Маршала (Marshalls Animal Park). Деякі
господарства з відгодівлі тварин
відступають від спеціалізації
виробництва
і
перекваліфіковуються у приватні
зоологічні
господарства,
де
туристам
пропонують
різні
розваги. Парк Тварин Маршала є
прикладом господарства, яке
відійшло
від
вівчарства,
переробило територію на парк
тварин, яких можуть оглядати туристи. Власники не зосереджувалися на
розміщенні великої кількості видів тварин на відносно малій (близько 30
га) площі. Їх ціллю є забезпечення максимального контакту туристів з
тваринами. На деякі пасовища туристи можуть входити безперешкодно,
натомість, на пасовища з небезпечними тваринами (наприклад, яками)
вхід заборонено. У цьому парку розводять кіз, овець, різні види худоби,
екзотичні види свиней, яків, різні види домашньої птиці тощо. Туристи
можуть відвідувати парк пішки чи об’їжджати його.
Крім споглядання і контакту з тваринами туристам пропонують
можливість організації пікніків, забав на відкритому повітрі, годівлю
тварин, їзду на поні, риболовлю та багато інших занять. Надходження
господарство отримує від продажу квитків за вхід, із закупівлі туристами
корму для тварин та організації пікніків і забав. Щоб прибуток з 1 га

тваринного господарства дорівнював прибутку з 1 га вирощеної
пшениці, його має відвідати близько 200 туристів, а у випадку
господарства з молочним виробництвом – близько 350 туристів щорічно.
Агротуристичні господарства з відгодівлею диких тварин. Подорожуючи
сільським місцевостями, маємо можливість відвідати господарства, які
відгодовують диких тварин. У світі в господарських цілях відгодовують
багато видів неодомашнених тварин, серед яких страуси, олені,
крокодили, змії тощо. Не всі господарства відкриті для бажаючих. У
Польщі дуже цікавими і найвідомішими є два господарства з відгодівлею
диких тварин «на волі»: з відгодівлі польського коника у Попільні, що
належить Польській Академії Наук, та з відгодівлі зубра у Біловезькому
Національному Парку. В Іспанії і Франції відгодовують биків для кориди.
Селяни у багатьох країнах організовують спеціальні комерційні парки, де
відгодівля диких тварин є агротуристичною атракцією. Далі подано
описи Сафарі-Парку в Сичові, відгодівлю биків для кориди, оленячу
ферму в агротуристичному господарстві Deep Pine Lodge поблизу
Роторуа у Новій Зеландії.
Сафарі-Парк в Сичові – це велика 120-гектарний обгороджена 288
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територія, де дикі тварини (кабани, олені, зубри, сарни, лосі) можна
побачити з вікон автомобілів. Постає питання: чим відрізняється парк
типу «сафарі» від звичайного зоопарку? Передусім тим, що відвідують
його на автомобілі. Тварини там перебувають «на волі», але охоче
підходять до автомобілів. Вся територія розділена на сектори. В
кожному з них знаходяться тварини з різних континентів. Після
завершення екскурсії автомобіль залишають на паркінг і переходять на
територію іншої частини парку, де можна купити корм і нагодувати
малих тварин, які вільно бігають у загороді. Можна смачно пообідати у
місцевому ресторані, а для дітей діє ігровий майданчик.
Відгодівля биків для кориди. На півдні Франції, так як і в Іспанії,
організовують кориду. Бій людини з биком викликає багато емоцій. Є її
запеклі прихильники і противники. У Франції корида відбувається у
кількох місцях, серед яких і Колізей в Німесі. Відгодівля биків є
прибутковою справою для селян на півдні Франції, а також видовищем
для туристів. Щоб відвідати господарство, яке займається відгодівлею
биків для кориди, треба заплатити за вхід. Бики для боїв частину часу
вирощують у господарствах в дельті Родану, а частину, зокрема

осінньо-зимовий період, вони проводять у Центральному Масиві, де
вони мають багато місця і паші, дозрівають і міцніють. У весняний період
їх знову перевозять у господарства в дельті Родану. Територія
господарств захищена двома сітками під електричною напругою, щоб ці
небезпечні тварини не кидалися на інших тварин.
Оленяча ферма Deep Pine Lodge. Оленячі ферми є характерними для
Нової Зеландії. Оленів відгодовують заради м’яса, яке експортують
головно до Німеччини. Роги мелють і продають у країни Східної Азії як
афродизіак. Відгодовувати оленів у Нові Зеландії почали у 70- роках ХХ
століття. Відловлювали диких оленів у лісах і перевозили на ферми для
відгодівлі. У Новій Зеландії відгодовуванням охоплено 1,8 млн. оленів.
Загалом оленячі ферми не орієнтовані на агротуризм. Господарство
Deep Pine Lodge поблизу Роторуа поєднує агротуристичну діяльність
типу farm stay з відгодівлею оленів та лісництвом. Відвідувачі
господарства звертають увагу на високі огорожі. Нижчі загорожі є
неможливими, бо олені з легкістю можуть їх перескочити. Олені дуже
полохливі і треба вважати, щоб налякане стадо не затоптало туристів. У
програмі перебування на фермі є 2-3 годинні спостерігання за
тваринами та ознайомлення з продукцією з дерева.
Господарства садівничі, городні та овочівничі. Здавна великою
популярністю серед мешканців міст користуються ботанічні сади і
оранжереї. Як у великому Парижі, так у відносно малому Гамільтоні
створено ботанічні сади і збудовано оранжереї, щоб задовольнити
цікавість людей, які хотіли побачити екзотичні види рослин. З часом
вони перетворювалися у парки і сади як у малих, бідних і забутих
місцевостях, так і столицях держав. Крім того, закладали фруктові сади,
використовуючи природне бажання міських людей пізнавати процес
виробництва, а також участі у зборі фруктів.
Започаткування сільського туризму з використанням городів і садів є
одним
із
шляхів
оживлення
сільських
місцевостей
і
їх
багатофункціонального загосподарювання. Найістотнішу роль у такому
виді підприємництва відіграють креатині люди – їх ідейність,
компетентність і вміння. Вони створюють конкретні сміливі проекти, які
використовуються потім у туризмі, і одночасно забезпечують роботою
себе й інших.

Господарства для відпочинку і проживання. Господарство для відпустки
(vacation farm) – це одна з найстарших форм агротуристичної діяльності.
У Польщі, Україні та інших європейських країнах вона була популярною
перед І світовою війною. Були відомі літниськові села, до яких
приїжджали літники з міст на відпочинок. У 70- рокках минулого століття,
коли виявилося, що Фонд Відпочинку Працівників (Fundusz Wczasow
Pracowniczych – FWP) не в стані обслужити всіх бажаючих відпочити,
почали пропагувати «відпочинок під грушею». Зараз такий відпочинок на
селі відрізняється від тогочасного. Селяни пропонують туристам
проживання, інколи харчування. Натомість турист сам організовує собі
проведення вільного часу. Тому у Польщі більшість господарств, які
надають агротуристичні послуги, можна назвати відпочинковими.
Головною їх рисою є те, що відпочинкові послуги надаються лише кілька
місяців на рік, а в інший час вони є звичайними селянськими
господарствами.
Однак
щоразу
літникам пропонують більший спектр
послуг.
Коротке 2-3-денне перебування у
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селянських господарствах (farm stay)
поширені у багатьох країнах Європи,
Америки і Азії. Туристи орендують
автомобілі
і
завдяки
їхньому
добираються до найдальших закутків.
Для нічлігу часто обирають агротуристичні господарства, які дуже
відрізняються між собою.
Агротуристичні господарства, діяльність яких ґрунтуються на
виробництві сирів. Сир є одним із найбільш вдячних продуктів сільського
господарства, який чудово підходить до агротуристичної діяльності. У
світі існує багата гама сирів, лише у Франції їх кількість сягає 1000 видів.
Найчастіше селяни очікують зацікавлення туристів специфічним сиром,
його виробництвом, а потім закупівлею. Як спеціальні продукти,
пропонують козячі, овечі і буйволячі сири. Як агротуристичний продукт
сири добре поєднуються з іншими продуктами, особливо з вином. Такі
агротуристичні господарства є у Великобританії, Швейцарії, Німеччині,
Італії, Франції та деяких інших країнах. Всі господарства мають різну
організацію, але розташовані переважно у гірських регіонах.

Виробництво сиру поєднують також з діяльністю ресторану чи магазину,
де головним товаром є сир.
Зазвичай господарства пропонують сири, очікуючи на туристів, які
перебувають тут не дуже довго – щонайбільше 2-3- години.
Агротуристична програма є типовою: ознайомлення з процесом
виробництва, дегустація і закупівля сиру. Селяни також можуть
очікувати харчування туристів у ресторані при господарстві. Додатковою
атракцією в сироварні можуть бути декорації, які ілюструють ті
фрагменти виробництва сиру, які відвідувачі не можуть побачити
безпосередньо. Господарства і підприємства, орієнтовані на агротуризм,
організовують короткі вистави з барвистими оповідями і навіть музичним
супроводом.
Агротуристичні ресторани. Ресторани стали невід’ємним елементом
сучасного агротуризму. Агротуристичні ресторани відрізняються від
традиційних тим, що власником є селянин, який пропонує місцеві
страви, що часто готують з продуктів, вироблених у власному
господарстві. Агротуристичні ресторани можуть також пропонувати
продукти місцевих фірм сільськогосподарського виробництва. Буває і
так, що ресторани у містах вдаються до використання сільських мотивів
і також пропонують традиційні для регіону страви.
Сільський псевдоскансен при придорожньому ресторані. На дорозі з
Коронова до Бидгощі є місцевість Пристанок. Селянин відвів частину
території господарства під гастрономічну діяльність, а також виділив
місце для стародавніх сільськогосподарських знарядь і механізмів.
Метою псевдоскансену є заохотити подорожуючих зупинитися у цьому
гастрономічному пункті. Водії обирають це місце для відпочинку, тому
що воно є цікавішим за інші. Демонстрація сільськогосподарського
знаряддя фактично не є агротуристичною діяльністю, але безперечно
слугує елементом приваблення туристів.
Господарство Содас (Sodas). Прикладом використання традицій,
пов’язаних з литовською меншиною у Польщі, для агротуристичних
цілей є господарство Содас, яке знаходиться у Тракішках на території
Сейненського повіту. У цьому повіті проживає велика група людей, які
відносять себе до литовської національної меншини. Господарство
Содас площею 11 га, яке розташоване на етнічно литовській території,
займалося вирощуванням зернових і відгодівлею худоби. Однак

отриманих прибутків не вистарчало. Власник вирішив перейти на
агротуристичну діяльність і підпорядкувати для цього все господарство.
Рисою, яка вирізняє це господарство серед інших, є власне
«литовскість». Господарство відкрило у Пуньску ресторан «Содас» з
литовськими національнии стравами, такими як чинахи, картопляна
кишка, литовські бліни, кібіни з червоним борщем та багато інших. У
ресторані також можна придбати традиційну литовську випічку.
Планують запровадити також продаж традиційних литовських виробів.
Крім того, саме господарство перекваліфікувалося в агротуристичний
осередок для родин, які хочуть провести вільний час у литовському
стилі.
Содас отримує прибутки з таких джерел як: ресторан з
литовським меню, продаж регіональних литовських продуктів і прийом
агротуристів. Економічна ефективність підсилюється ще й тим, що
ресторан працює на власних продуктах господарства.
Терапія в агротуризмі. Сільськогосподарська діяльність надає продукти і
послуги, які використовують у лікуванні і реабілітації людей. Ці процеси
– організовані доступними селянству засобами – щоразу частіше
включають до агротуристичної діяльності. Наприклад, кумисотерапія 292
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може стати одним із рушіїв розвитку агротуризму в Башкирії. На
території цієї країни є понад десять санаторіїв, де кумис використовують
у лікуванні. Кумис – це продукт, який виготовляють з кобилячого молока.
Він є національним напоєм багатьох народів Середньої Азії. У
безмежних степах цього регіону світу давні мешканці тамували ним
спрагу під час гарячого літа. Кумис відомий принаймні з 500 року н.е.
Про нього згадував ще Геродот. Кобиляче молоко піддають подвійній
ферментації: молочній і алкогольній. Щоб отримати куми, треба
повільно і довго (протягом кількох годин) мішати молоко з відповідними
культурами бактерій. Потім молоко дозріває протягом 3-21 днів. Кумис
непридатний для тривалого транспортування – від має такі властивості,
що може розірвати пляшки, в яких його транспортують. Кумис має
приємний смак, але ним можна навіть напитися до алкогольного
сп’яніння. Йому приписують багато лікувальних властивостей:
придатний для лікування хвороб легенів, рухового апарату та неврозів.
Загальноприйнятими формами є:
Великі ферми;

Будинок - ферми для дітей;
Агротуризм - ферми з відгодівлею диких тварин;
Садиби садівників і вегетаріанців;
Засоби для відпочинку та проживання;
Підприємства агротуризму, діяльність яких базується на виробництві
сирів;
Агро туристичні ресторани;
Терапія в агротуризмі.

Сільськогосподарська діяльність, також надає продукти та послуги, які
використовуються у лікуванні та реабілітації людей.
Суб'єкти туристичної діяльності у сфері сільського та сільського
зеленого туризму зобов'язані:
• з урахуванням місцевих особливостей, наявної флори і фауни, а також
характеру поведінки туристів, інформування про можливі джерела
небезпеки під час подорожі, відпочинку, ночівлі, споживання їжі;
• здійснювати контроль за підготовкою мандрівників до поїздок,
переходів, змагань, інших заходів;
• інформувати гостей про можливі джерела небезпеки, що знаходяться
на території підприємства або поблизу;
• ознайомити туристів з місцем розташування засобів долікарської
допомоги, засобами зв'язку для виклику екстрених служб і
розташуванням цих послуг в селі;
• ознайомити туристів з правилами пожежної безпеки, з інструментами
для боротьби з вогнем та їх розташуванням;
• реалізувати інші необхідні заходи безпеки для туристів;
• не допускати травм (особливо дітей) в агро-житловому районі.
• забезпечити особисту безпеку туристів та зберегти їхню власність;
• здійснювати діяльність відповідно до вимог екологічної безпеки, інших
екологічних стандартів та лімітів на використання природних ресурсів;

• збереження довкілля;
• мати повністю обладнану аптечку для надання першої допомоги та
систематично поповнювати набір лікарських засобів;
• забезпечення пожежної безпеки;
• надавати туристам засоби особистої гігієни.

Важливим фундаментом для організації сільського туризму є особисті
якості
господаря садиби. Власник повинен запропонувати гостям
різноманітні можливості для дозвілля, використовуючи екологічні
ресурси, наявний інвентар, місцеві свята, а також пропозиції інших
послуг.
Власники агрохолдингів сільського туризму повинні активізувати свою
діяльність, зосереджуючись на клієнтах, зацікавлених у екологічному та
соціальному туризмі.
Власники сільськогосподарських будинків повинні надати своїм клієнтам
можливість познайомитися з місцевою культурою. Серед потенційних 294
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можливостей, включають народні ремесла, традиційні страви, розваги,
екскурсії, сільські тури, інформацію про сільську місцевість та інші види
туристичних продуктів, що стосуються села.
Вимагається:
● надавати гостям чисті, зручні та комфортні високоякісні номери та
послуги;
● постійно шукати безпеку гостей та їхнього майна;
● обладнати приміщення для гостей закриттям ключем або гачком;
● обладнати двері для ванної та туалету, які надійно закриті;
● приготувати високоякісну їжу, забезпечити комфорт;
● забезпечити комфортне проживання;
● обладнати загальні приміщення (туалети, ванні кімнати, їдальні та
вітальні) відповідно до кількості та потреб гостей;
● якнайшвидше задовольнити потреби гостей.

Як стати гостинними господарями?
Гостинність полягає не тільки в забезпеченні просторих і добре
обставлених приміщень для використання, наявності зручних ліжок,
відповідних зручностей, різноманітної і смачної їжі; це можливість
знайти спільну мову з гостями, позитивне ставлення до них, турбота про
їхнє благополуччя і зручність перебування у вашій садибі. Створення
гостинного агро-садиби вимагатиме від вас великих зусиль. Ви і тільки
ви можете створити в ньому сприятливу атмосферу. Це залежить від
вас, щоб забезпечити гостям приємний відпочинок і спокій.

Вам потрібно піклуватися про такі запитання:
1. Наскільки все зручно для ваших гостей?
2. Чи отримують вони всього достатньо?
3. Чого їм не вистачає?
4. Що заважає їм? Чи їм це цікаво? Чи не забагато метушні?
5. Хто ви для гостей - яскрава особистість, ерудований співрозмовник,
ініціатор відпочинку та розваг? Спокійний і розумний або, навпаки,
дратівливий і вибуховий?
6. Чи гості вільно спілкуються з вами, мають веселий та значущий час?
7. Чи дійсно вам вдалося змусити гостей відчути себе як вдома?
8. Чи ви з нетерпінням чекаєте їхнього від'їзду?

Успіх в наданні послуг відпочиваючим може принести тільки пропозиція
продукту найвищої якості. Ваші гості нададуть вам остаточний рейтинг.
Набагато легше залучати клієнтів, якщо їх попередники були задоволені
послугою, відпочинком, харчуванням тощо.
Ви повинні мати достатньо часу, щоби забезпечити кожному гостю
хороший сервіс.

Як правило, людські стосунки створюються легко, якщо творити їх із
справжнім інтересом і турботою.
Перше враження дуже важливе; і вам не вдасться сторити його другий
раз. Перші чотири хвилини зустрічі вирішують, як інші люди сприймуть
вас. Все, що відбувається в взаємодії між людьми в перші хвилини,
завжди важливо. Ви не повинні робити зустріч занадто формальною. Це
пригнічує її.

Гості платять не тільки за проживання, але й за позитивні емоції.
На практиці завжди є моменти, коли, з тієї чи іншої причини, ви не
зможете
реалізувати
все
заплановане.
У цьому випадку виконайте такі дії:
● Повідомте своїх гостей, що може
виникнути затримка у вирішенні
певного питання;
● Поясніть, чому це відбувається;
● Спробуйте розважати гостей, поки
проблема не буде вирішена.

Гості можуть претендувати на:
● приміщення для гігієни та комфортного душу;
● затишний будинок і доглянутий сад;
● зручні низькі сходи;
● зручні ліжка, крісла, дивани, крісла та лавки;
● близькість до медичних установ;
● кулінарні запити (наприклад, дієта).
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Основні принципи гостинності:
• щирі та теплі привітання гостей;
• передбачення та виконання побажань гостей, постійна увага до їх
потреб;
• взаємна підтримка і повага між господарями;
• тепле прощання з гостями;
• постійне вдосконалення послуг.

Основні правила обслуговування:
• посмішка - візитна картка власників;
• при зустрічі з гостем, привітатися, спробувати назвати його по
імені;
• не допускати фамільярності, не турбувати гостей;
• одяг повинен бути чистим і охайним, а макіяж - помірним;
• зберігати конфіденційність будь-якої особистої інформації про
гостей;
• точно виконувати обіцянки і побажання;
• слухати скарги спокійно, докладати всіх зусиль, щоб задовольнити
скарги, переконатися, що гість задоволений;
• попередити про існуючі небезпеки, щоб підготувати гостей до
аварійного поведінки;
• особливо відзначати постійних гостей.

Нарешті, проаналізуйте:
• Ви посміхаєтеся з ранку до вечора?
• Чи можете ви уважно слухати інших?
• Чи можете ви розраховувати на допомогу родичів або друзів?
• Чи маєте досвід у наданні таких послуг?

Якщо ви схильні до позитивних відповідей, то у вас є якості, необхідні
для розгортання такого бізнесу. Ви можете почати надавати
послуги в сфері сільського зеленого туризму і використовувати його
для особистого фермерського господарства.

РОЗДІЛ 6. ТУРИСТИЧНЕ ОБЛАШТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТА
ВПОРЯДКУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ДЛЯ ПРИЙОМУ ОСІБ З
ІНВАЛІДНІСТЮ
6.1. НОРМИ І ПРАВИЛА БУДІВНИЦТВА
Усвідомлення інвалідності та недискримінація
Люди з інвалідністю мають такі ж надії і мрії, як і люди без інвалідності.
Вони хочуть отримати доступ до своїх громад та відвідати події зі
своїми друзями та сім'ями. Підраховано, що понад 21 відсоток
американців у віці 15 років і старше і 50 відсотків американців у віці 65
років і старше мають певний тип інвалідності (перепис населення,
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2010).
У певний момент свого життя 70% всіх американців матимуть або
тимчасову або постійну інвалідність.
Лише з прийняттям закону про американців з інвалідністю (ADA) в 1990
році люди з інвалідністю зробили значний крок до того, щоб бути
здатними вільно рухатися і функціонувати в суспільстві, як люди без
інвалідності.
ПЕРЕДОВИЙ ДОСВІД АМЕРИКАНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА
ЗАХИСТУ ПРАВ ІНВАЛІДІВ (ADA)
ADA - це федеральний закон про громадянські права, який забороняє
дискримінацію
людей
з
інвалідністю
у
сфері
зайнятості,
транспортування, доступу до приватних і державних і місцевих органів
влади та телекомунікацій. Значна частина духу і мови ADA походить від
попереднього недискримінаційного законодавства щодо раси, кольору,
статі, національного походження, віку та релігії.

Визначення інвалідності за ADA
ADA визначає особу з інвалідністю як:
•
Особа, яка має фізичні або психічні порушення, що істотно
обмежує одну або кілька основних життєвих дій. Прикладами основних
життєвих заходів є догляд за собою, виконання ручних завдань, ходьба,
бачення, слух, мовлення, навчання та робота,
• Особа, яка має дані про порушення, навіть якщо в даний час вона не
має інвалідності.
• Особа, яка не має інвалідності, але вважається інвалідом. Прикладом
може бути людина, яка має важкі рубці обличчя.
Види інвалідності
Існують сотні різних видів інвалідності. Хоча одна людина може мати
декілька інвалідів, інша людина може мати одну інвалідність з
симптомами, які коливаються. Деякі інваліди є менш очевидними, такі
як захворювання серця або легенів, неврологічні захворювання або
артрит, які можуть зменшити фізичну витривалість, зменшити
координацію або викликати біль.
Тимчасові умови, які спричиняють
інвалідність на короткий час - такі як
розбиті кістки, хвороба, травма або
хірургічне втручання - не вважаються
інвалідністю, як визначено в ADA, якщо
вони
не
будуть
продовжуватися
протягом тривалого періоду часу.
Більшість стандартів архітектурного
проектування базуються на потребах людей, визначених однією з
чотирьох загальних категорій:
1. Інваліди з порушеннями мобільності
a. Інвалідне крісло - деякі люди з серйозними порушеннями рухливості
змушені використовувати потужні з приводом або з ручним управлінням
інвалідною коляскою або трьох - і чотириколісний візок або скутер для
маневрів через перешкоди навколишнього середовища. Люди, які
використовують інвалідні коляски, стикаються з одними з найбільш
очевидних проблем доступу, включаючи маневрування через вузькі

простори, підйом або спуск по крутих стежках, переміщення по грубих
або нерівних поверхнях, користування туалетом і засобами для
купання, досягнення і побачення предметів, розміщених на звичайних
висотах, або різкі зміни рівня поверхні пересування.

b. Амбулаторно мобільна інвалідність - ця категорія включає в себе
людей, які ходять з трудом або мають інвалідність, яка впливає ходу
або баланс. Люди, які використовують милиці, тростини, ходунки,
брекети або протези, щоб допомогти їм у ходьбі, також входять до цієї
категорії. Діяльність, яка може бути складною для людей з обмеженими
фізичними можливостями, включає ходьбу, сходження або схили, що
тривають протягом тривалого часу, досягаючи і маніпулюючи пальцями.
І люди, які використовують інвалідні крісла і ті, хто використовує інші
типи засобів пересування іноді використовують службові тварина для
допомоги. Наприклад, спеціально підготовлену службову собаку можна
використовувати для вилучення предметів або навіть витягування
колісного крісла.
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2. Порушення зору
Ця категорія включає в себе людина з частковим зором або повною
втратою зору. Деякі люди з обмеженими можливостями зору можуть
розрізняти світлі і темні, різко контрастні кольори або великі відбитки,
але можуть не вміти читати дрібний шрифт, обговорювати погано
освітлені приміщення або допускати високий відблиск. Багато людей,
які сліпі зазвичай залежать від інших своїх почуттів, щоб сприймати їх
оточення і спілкуватися з іншими людьми, хоча це зовсім не означає,
що інші їх почуття набагато більш гостро. Багато використовують
тростину або мають тварину-гіда, щоб полегшити переміщення. Деякі
проблеми, з якими стикаються люди з порушеннями зору, можуть
включати орієнтацію, отримання письмової або графічної інформації,
використовуючи елементи управління, які не мають належної мітки, і
уникаючи небезпечних виступаючих предметів, які вони не можуть
виявити.

3. Інваліди слуху
Люди цієї категорії використовують різні методи для компенсації своєї
нездатності почути звук. Особи з частковим слухом можуть залежати

від слухових апаратів або читання губ. Деякі люди, які абсолютно глухі,
також використовують читання мови, але повинні мати можливість чітко
бачити обличчя, що говорить. Інші використовують стандартні засоби
зв'язку, які називаються американською мовою жестів. Люди можуть
вивчати мову жестів, щоб стати кваліфікованими перекладачами. Деякі
люди з вадами слуху можуть використовувати службові тварини, щоб
попередити їх про звуки. Проблеми для людей з порушеннями слуху
включають спілкування з багатьма слухачами і використання
обладнання, яке є виключно слуховим, наприклад, телефонів і
пожежної сигналізації. Відсутність інтерпретаторів мови жестів та
неадекватно підготовлених перекладачів також можуть бути
проблемою.
4. Когнітивні обмеження
Існує багато інших умов відключення, які не видно з зовнішнього
вигляду людини. Вони, як правило, пов'язані з когнітивними і / або
здатності до навчання і може вплинути на розуміння, спілкування, або
поведінку. Люди з цими видами інвалідності можуть мати труднощі
навігації об'єктів, особливо там, де система вивісок є неясною або
складною. Люди, які мають на епілепсію можуть бути чутливі до
навколишнього середовища функцій, таких як освітлення, яке може
активувати припадки.
Прихований стан, що набуває більшої обізнаності, - це стан, відоме як
множинна хімічна чутливість. Люди з цим станом відчувають фізичну
реакцію, яка зазвичай впливає на дихання, коли вони вступають в
контакт з хімічними речовинами або комбінацією хімічних речовин, які
можуть бути присутніми в багатьох будівлях і споживчих продуктах.
Вони можуть включати такі предмети, як пестициди газону та гербіциди,
кімнатні дезодоранти, друкарські фарби і навіть одеколони або
парфуми. Реакції можуть коливатися від легкого до небезпечного для
життя.
Недискримінація вимоги
ADA стверджує, що люди з інвалідністю повинні мати можливість
отримувати або користуватися "тими ж товарами, послугами, засобами,
привілеями, перевагами або приміщеннями", які надаються іншим
членам суспільства. Таким чином, існують деякі загальні вимоги для
забезпечення рівних можливостей для людей з інвалідністю. Бізнес,

урядові установи та інші державні та приватні організації та установи,
які охоплюються ADA, називаються "суб'єктами".
Відповідно до ADA, юридичні особи не можуть:
• Дискримінація на основі інвалідності в областях програм, послуг або
діяльності.
• Задавати непотрібні питання про інвалідність людини.
• Забороняти пільги або послуги інвалідам.
• Вводити кваліфікаційні вимоги, що виключають або сегрегують людей
з інвалідністю.
• Вводити додаткові витрати для людей з інвалідністю, щоб покрити
витрати, які необхідні для забезпечення недискримінаційного лікування,
таких як усунення бар'єрів або надання кваліфікованих перекладачів.
Зміна політики та процедур
Організатори заходу, можливо, буде потрібно змінити свою політику і
процедури, щоб переконатися, що вони не допускають дискримінації
щодо осіб з інвалідністю. Наприклад, постачальники продуктів
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щоб допомогти людині з інвалідністю в досягненні грошей.
Організатори також, можливо, буде потрібно змінити свою політику
щодо службових тварин. Службова тварина - це собака (або, в деяких
випадках, мініатюрний кінь), яка допомагає особі з інвалідністю
виконувати одну або кілька функцій, пов'язаних з їх інвалідністю. Багато
бізнесових організацій мають політику «без домашніх тварин». Тим не
менш, послуга службової тварини/котра не є домашньою твариною і
повинна бути дозволена в будь-якій частині службового приміщення,
якщо інвалід бажає його відвідати. Персонал організації може задати
лише два питання, що стосуються власника службової тварини: 1) чи це
службова тварина, яка потрібна для людини інваліда; та 2) яке
завдання виконуватиме тренована тварина? Службові тварини повинні
пристосовуватися і перебувати під контролем свого господаря увесь
час.
Ефективна комунікація
Організатори заходу мають надати допоміжні засоби та послуги, якщо
це необхідно для забезпечення ефективної комунікації.

«Ефективна комунікація» означає, що все, що написано або говорять,
повинно бути доступним людині з інвалідністю, так і для людей, які не
мають інвалідності.
Деякі приклади допоміжних засобів і послуг - це матеріали великого
друку, шрифт Брайля, системи допоміжного прослуховування,
кваліфіковані перекладачі мови жестів, телекомунікаційні пристрої для
глухих (технічні засоби для телетайпу), відкриті/закриті субтитри,
рукописні нотатки та аудіокасети .
Пам'ятайте, що людина з інвалідністю є тою найкращою людиною, в
котрої варто запитати, який тип послуги або яка допомога буде
найбільш ефективною для неї.
Доступний дизайн
ADA вимагає, щоб всі будівлі та споруди, які відкриті для громадськості,
були доступними. Це включає в себе тимчасові побудови, які широко
використовуються або мають важливе значення для громадського
використання під час події.
Стандарти не забезпечують прямого вирішення всіх різноманітних
бар'єрів, які можуть виникнути під час тимчасової події, але дають
основні рекомендації для вирішення більшості проблем. Рекомендації
щодо проектування та рішення, представлені в цьому посібнику,
базуються на стандартах ADA 2010 року.

6.2. ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
Важливість доступного маршруту
Доступний маршрут має вирішальне значення для успішного
використання середовища. Єдина безперервна доступна пішохідна
доріжка повинна бути широкою, гладкою, якомога більш рівною і без
понижень або підвищень, без небезпеки або перешкод. Доступні
маршрути можуть включати пандуси, але не сходи (див. мал. 1).

МАЛЮНОК 1

Повний огляд місцевості необхідний для того, щоб визначити, чи
зможуть люди з інвалідністю пересуватися по місту, дістатися до
приміщень і брати участь у заходах. Пройдіть по місцевості та визначте
доступні (або найбільш доступні) маршрути. Люди з інвалідністю
повинні мати можливість використовувати той самий маршрут, як і всі
інші, коли це можливо, і не повинні подорожувати значно більшими
відстанями, щоб дістатися до місця призначення.
Підготуйтеся завчасно
Організатори заходу, як правило, мають більш прямий контроль над
доступністю заходів. Якщо потрібно внести зміни до інфраструктури,
для їх технічного виконання може знадобитися деякий час, тому
намагайтеся вирішити ці питання на ранній стадії. Зробіть маркетингові
та рекламні матеріали доступними в різних форматах. Розробляйте та
створюйте тимчасові споруди, такі як намети, сцени та портативні
туалети тощо, постійно маючи на увазі їх доступність для людей з
інвалідністю.
Внесення змін до інфраструктури задля усунення бар'єрів
Існують як фінансові так і правові стимули для власників бізнесу з
метою усунення бар'єрів. Зі зростанням кількості людей з інвалідністю,
особливо серед старшого населення, зростає попит на доступну
інфраструктуру.
Крім того, власники туристичних об'єктів та менеджери повинні
відповідати законодавчим вимогам ADA щодо доступу і повинні вже
вживати заходів для усунення бар'єрів. Всі приватні підприємства, які
служать місцями громадського розміщення (наприклад: готелі, сільські
садиби, ресторани, театри, музеї, аудиторії, конференц-центри, торгові
центри, парки, зоопарки або парки розваг), охоплюються розділом III
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ADA і передбачають усунення бар'єрів на початковому етапі
будівництва, коли вони «легко досяжні», і, коли вони можуть бути
здійснені без особливих труднощів або витрат.
Визначення «легко досяжно» залежить від розміру господарюючого
суб'єкта, фінансових ресурсів та існуючих умов. Те, що може бути легко
досягнуте для великої багатонаціональної інвестиційної компанії, може
бути дуже складним, і не легким для громадської організації, яка
проводить ремісничий майстер клас або виступ народного колективу!
Способи усунення перешкод:
Встановіть рампи.
● Зробіть скорочення тротуарів.
● Переставте полиці.
● Переставляйте столи, стільці, торгові автомати, стелажі та іншу
меблі.
● Додайте
тактильно-підняті маркування на кнопки керування
ліфтами.
● Встановіть миготливі індикатори.
● Зробіть ширшими двері, встановіть зйомні петлі для розширення
дверних прорізів.
● Усуньте турнікет або створіть альтернативний доступний шлях.
● Встановіть доступне обладнання для дверей.
● Встановіть поручні в туалетних кабінках.
● Переставте перегородки туалету, щоб збільшити простір для
маневрування.
● Термоізолюйте туалетні труби під раковинами, щоб уникнути опіків.
● Встановіть підняте сидіння унітаза.
● Встановіть повнометражне дзеркало у ванній.
● Переставте паперовий рушник і диспенсер в ванній кімнаті.
● Створіть місця для паркування інвалідів на автомобілях.
● Встановіть доступний дозувальник для паперових склянок на
існуючому недоступному фонтані.
● Усуньте килимове покриття, що робить важким маневрування
інвалідних колясок (тобто високий ворс, низька щільність
килимового покриття).
Організатори заходу повинні вказати власникам та менеджерам
об'єктів, що такі технічні зміни, необхідні для тимчасової події, і можуть
допомогти їм виконати свої загальні зобов'язання з покращення
доступності.
●

Символи доступності
Рекламні матеріали повинні включати відповідні символи доступності
для позначення різних функцій, допоміжних засобів або послуг (мал. 2).
На малюнку 2 найбільш визнаним символом є символ
М АЛЮНОК 2

особи, що сидить у інвалідному візку. Проте, його слід
використовувати належним чином для позначення
просторів або елементів, які призначені для доступу до
осіб з інвалідністю мобільності. Інші символи
доступності, такі як Міжнародний символ доступу для
втрати слуху, які вказують на наявність допоміжних
пристроїв для прослуховування, або Символ для інтерпретації мови
жестів, можуть бути включені відповідно до брошур, роздаткових
матеріалів та рекламних матеріалів.

Спорядження рамп
Для подолання перешкод уздовж вулиць і парковок використовуються
бордюрні рампи або «порізи». Борті рампи, виготовляються згідно
специфікацій та стандартів, повинні мати схили не крутіше, ніж 1 до 12 306
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(1 см. підйому на кожні 12 см. довжини).
Численні виробники виготовляють портативні пандуси. Деякі з них
спеціально розроблені для подолання бордюрів і підходять для
тимчасового використання. Рампа повинна бути надійно закріплена,
щоб вона не рухалася і не зміщувалася під час використання (мал. 3).
Тимчасові дерев’яні рампи, також можуть бути виготовлені за
необхідністю (рис. 4).

М АЛЮНОК 3
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Тротуари
Пішохідні прогулянки можуть мати декілька змін поверхні матеріалу по
їх довжині, наприклад, асфальту до бетону або
бетону до цегли. Це може спричинити небезпеку
спіткнутися або перешкоду для когось, хто
використовує інвалідне крісло. Вивітрювання і
коріння дерев можуть призвести до тріщин або
розлому зовнішніх поверхонь, утворюючи
невеликі небезпечні ями. Всі різкі вертикальні
зміни, що перевищують 1 см., повинні бути
відремонтовані або, якщо необхідно, встановлені невеликі скоси для
створення поступових переходів (див. малюнок).
Барикади
Барикади часто використовуються для створення тимчасового доступу
в районах, зазвичай зарезервованих для транспортних засобів.
Барикади можуть бути використані для тимчасового визначення
простору маневрування для людей, які використовують інвалідні
коляски, або для захисту місця розташування переносних рамп.
Дорожні конуси та бочки, козирки або навіть шлакоблоки та дерев'яні
дошки також могли бути використані, за умови, що барикада виглядає
навмисною, достатньо важкою і щоб залишатися стабільною під час
поганої погоди та протистояти вандалізму. Принаймні, 90 см. отвір в
барикаді має залишатися видимим, щоб люди, які використовують
інвалідні крісла, могли вільно проходити через нього, але транспортні
засоби не зможуть.

Паркінг
Для безпечного використання паркувальних місць людям з інвалідними
кріслами або іншими засобами, що потребують мобільності, потрібно
більше місця, ніж у типових недоступних місцях для паркування. Кожне
доступне місце для паркування має бути обладнане проходом для
вільного доступу, щоб забезпечити достатній простір для відкриття
дверей автомобіля та вантажних підйомників, а також для маневру
користувачів. Щоб заощадити на просторі, два місця для паркування
можуть мати один прохід для доступу (мал. 5).

М АЛЮНОК 5

Доступні фургони
Щоб забезпечити достатній простір для розгортання підйомника,
вантажо доступні простори повинні бути не менше 335 см. у ширину.
Для подій, які обслуговують події із залученням великої кількості людей,
кількість доступних просторів може збільшитися за межі мінімального,
якщо подія спрямована на населення, що складається з великої
кількості людей з інвалідністю, і також для людей старшого покоління.
Розташування
Загальні положення: Доступні місця для паркування повинні бути
рівними і прилягати до доступного маршруту до входів. Доступні місця
для стоянки повинні бути розміщені якомога ближче до доступного
входу, що обслуговується парковкою, щоб звести до мінімуму
необхідність, щоб людина з інвалідністю подорожувала на великі
відстані, щоб просто прибути до входу.
В ідеалі, всі стоянки повинні мати доступні простори. Однак, якщо одне
парко місце ближче до входу в будівлю, краще всього знайти всі
доступні простори на цій ділянці. Криті стоянки або місця
розвантаження повинні бути доступні для людей з інвалідністю, які
часто займають більше часу, щоб потрапити в транспортні засоби та
вийти з них.
Гаражі для паркування: Гаражі можуть бути проблематичними,
оскільки вертикальний зазор на вході може бути занадто низьким для
розміщення особистих фургонів, обладнаних піднятими дахами,
функцією на багатьох доступних фургонах. Як зазначено в Стандартах,
вертикальний просвіт для місць для паркування, доступних для
фургонів, і автомобільний маршрут до них становить мінімум 249 см.
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Деякі особистого користування, фургони вимагають ще більший зазор,
таким чином, вертикальний розмір більше, ніж 250 см. рекомендується
(малюнок 6).

М АЛЮНОК 6

Місця, доступні для фургонів, можуть надаватися в альтернативних
місцях поза гаражем, але якомога ближче до доступного входу і без
додаткових незручностей для водія / пасажира з інвалідністю.
Паркування поза майданчиком:
Якщо значна частина або вся парковка розташована в районах, що не
примикають до місця проведення заходу, необхідно забезпечити
доступні маршрути до та з доступних місць для паркування в цих
районах. Якщо доступний маршрут включає прогулянки, вулиці або
місця для паркування, які не знаходяться під контролем організатора
заходу, може знадобитися попередня домовленість для забезпечення
доступності доступних просторів і маршрутів до них.
Багато з тимчасових рішень для паркування та доріжок, представлених
у цій главі, також можуть використовуватися на ділянках поза місцем
проживання. Одним з найбільш критичних питань є використання
бордюрів для перетину вулиць і автостоянок. Можливо, можна
запросити встановлення рампи для бордюру або використовувати в
разі потреби стратегічно розташовані портативні пандуси.
За таких обставин краще за все створити доступну, тимчасову стоянку
на місці та вказати її доступність як на автомобільних вказівних знаках,
так і на рекламних матеріалах.

Можливо також можна використовувати доступні мікроавтобуси або
автобуси для перевезення людей з віддалених стоянок. Це може бути
велике залучення ресурсів для події, якщо використання маршруток ще
не заплановано на користь інших учасників заходу. Проте, якщо
планується трансфер, трансфер повинен бути доступним, а доступні
місця для паркування повинні бути доступні у достатній кількості, які
обслуговує трансфер.
Ознакування паркування
Кожне доступне місце для паркування має бути чітко позначене
вертикальним знаком, який відображає символ доступності. Більш
широкі простори для фургонів повинні бути позначені як "доступні для
автобусів".
Знаки доступної парковки повинні розташовуватися в стратегічних
місцях уздовж майданчика, якщо ці приміщення не розташовані в межах
загальних стоянок. Може бути необхідним призначити доступну
парковку вздовж вулиці, коли автостоянки є важкодоступними, або
гаражі мають низькі вертикальні зазори.
Оновлення застарілих доступних паркувальних приміщень
Доступні місця для паркування, які були побудовані до проходження
ADA, можуть не відповідати чинним стандартам. Найбільш поширеними
проблемами є недостатня кількість, вузькі проходи доступу і простори,
які не вистачає або мають неправильно спроектовані рампи.
Ці проблеми необхідно максимально виправити, щоб відповідати
стандартам. Якщо перманентні зміни неможливі або не можуть бути
здійснені вчасно для проведення події, необхідно прийняти тимчасові
рішення.
Під'їзні переходи: Багато проходів доступу є занадто вузькими, тобто
шириною менше 152 см. Щоб вирішити цю проблему, ви можете
заблокувати весь прилеглий паркувальний простір і додати цей простір
до проходу доступу, збільшивши, таким чином, площу, доступну для
маневрування інвалідним кріслом або рухомою допомогою. Це також є
хорошим способом для забезпечення додаткового простору навколо
існуючого тротуару.
Бортові пандуси: Багато існуючих пандусів мають схили, які є надто
крутими, мають занадто велику поверхневу основу або поперечний
нахил, і не мають достатньо місця для особи, яка використовує
інвалідне крісло, щоб виїхати з рампи на рівну територію. Ці умови
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небезпечні і можуть призвести до того, що багато тих хто використовує
ручні інвалідні коляски, нахиляються і падають.
Кілька рішень щодо вирішення проблеми узбіччя пандусів включають:
● Установлення тимчасової рампи в іншому місці, навіть якщо це
необхідно, щоб створити новий прохід доступу. Найпростішим
способом є призначення цілої парковки для цієї мети, оскільки не
потрібно звільнення додаткової території.
● Встановлення захисту країв там, де їх немає (мал. 7).

М АЛЮНОК 7

Деякі люди в ручних інвалідних колясках, силових інвалідних колясках
або скутерах можуть використовувати більш круті рампи (короткочасні
рампи), якщо нахил рампи знаходиться між 1: 8 і 1:10 для
максимального підйому 7 см. або від 1: 10 і 1:12 для максимального
підйому 15 см. Проте довші пандуси небезпечні, якщо вони мають
нахил більше 1:12.
Особливо небезпечними є падіння з пандуса, які не мають бічних стінок.
Будь-хто може випадково виїхати з краю рампи і вивихнути щиколотку
через різку зміну рівня. Ця умова є особливо небезпечною для людей,
які використовують інвалідні коляски, які можуть бути випасти з колясок
на тротуар.
Шпали, квіткові горщики, блоки, і подібні великі об'єкти встановлені
вздовж краю тротуару є перешкодами і створюють фізичний бар'єр. Такі
об'єкти повинні виступати не менше 5-10см. над поверхнею дорожнього
покриття. Найкращим способом запобігання фактичному падінню є
надійне прикріплення постійного елемента.
Створення тимчасово доступних паркувальних місць
У разі необхідності тимчасові доступні парко місця можуть бути створені
на постійно прокладених грунтових ділянках або полях.
Існуючі парковки: Виберіть місця, які знаходяться на одному рівні,
близькі до доступного входу і є поблизу існуючих бордюрних пандусів.

Позначте або заблокуйте існуюче місце для паркування конусами,
барикадами або стрічкою для маркування дорожнього покриття, щоб
створити новий прохід для доступу і використовувати символ
доступності для позначення доступних просторів. Якщо немає наявних
пандусів для бордюрів, а нові місця для паркування обмежені на
тротуарі, встановіть портативний пандус для бордюру у прохід
тимчасового доступу, щоб отримати доступ до рівня тротуару (мал. 8).
М АЛЮНОК 8

Тимчасові парковки: трав'яні поля або грунтові ділянки, що
використовуються як тимчасові парковки, зазвичай не мають помічених
місць. Швидше за все, учасників будуть спрямовувати на доступне
місце для паркування. Загалом, для людей з інвалідністю необхідно 312
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створити та утримувати доступні простори.
Доступні місця для стоянки повинні бути розташовані там, де поверхня
міцна і стійка. Бруд повинен бути твердим і компактним, а також
трав'янистими ділянками, підстриженими до рівня землі. В'язкі піщані,
гравійні та зарослі трав'яні ділянки занадто важкі для пересування для
більшості людей, які користуються інвалідними колясками або тих, кому
важко ходити. Поверхні, стають слизькими або каламутними, коли ними
не користуються. Якщо можна знайти асфальтовану ділянку з
доступним маршрутом, облаштуйте там доступну автостоянку.
Як і всі доступні парковки, ті, що призначені на тимчасових ділянках,
повинні бути рівними і поблизу доступних входів. Простір повинен бути
викладений у відповідності зі Стандартами та ідентифікований
символом доступності. Використовуйте огорожі для контролю людських
потоків, конуси та / або подібні барикади, щоб означити доступні місця
для паркування. Позначте кожен такий простір знаком, який відображає
символ доступності. Створіть доступний маршрут: від проходу для авто
паркування - до входу в приміщення.

Можливо, вам доведеться помістити пластик або гумове покриття на
нестійкі природні поверхні, щоб зробити їх судноплавними на короткі
відстані.
Люди, що користуються інвалідними колясками, не повинні їздити поза
запаркованими автомобілями або перетинати транспортні смуги. Якщо
це неминуче, слід чітко визначити пішохідний маршрут (особливо там,
де маршрут перетинає смуги руху), під'їзні проходи та місця для
паркування. Методи та матеріали, що використовуються, включають
крейду або аерозольну фарбу, канати та стійки, огорожі для контролю
людських потоків та барикади у ключових точках.
ОБ’ЇЗДИ
Вимоги до простору для інвалідних колясок

М АЛЮНОК 9

М АЛЮНОК 10

МА ЛЮНОК 11

Доступний маршрут
Особам, які використовують інвалідні коляски або допоміжні засоби для
прогулянок, або які мають труднощі при ходьбі, потрібний доступний
маршрут подорожі по всьому місцю проведення заходу. Успішний
доступний маршрут з'єднує пункти прибуття на місця паркування з усіма
екстер'єрами та заходами екстер'єру та інтер'єру, у тому числі
громадськими
зручностями,
такими
як
туалетні
кімнати,
водоохолоджувачі та телефони (рис. 9-12).
Цей єдиний безперервний шлях повинен:
● Бути гладкими, але не слизьким;
● Бути максимально рівним і максимально широким без небезпек або
перешкод;
● Без використання сходів.

М АЛЮНОК 12

Наскільки це можливо, доступний маршрут повинен проходити тією ж
дорогою, котрою ходять інші учасники. Модифікації для створення
доступних маршрутів можуть бути тимчасовими або постійними, якщо
дозволяють ресурси. Як тільки маршрут буде визначений, він повинен
бути ідентифікований знаками, якщо він відхиляється від шляхів, що
використовуються широкою громадськістю.
Входи
Після прибуття на громадський захід учасники з інвалідністю повинні
мати можливість дістатися до в'їзних воріт і вхідних будівель. Доступний
маршрут до цих пунктів входу повинен бути вільний від сходів, якщо не
передбачено рампу або ліфт. В ідеалі, люди з інвалідністю повинні
використовувати той самий вхід, що й інші відвідувачі; для досягнення
цього можуть знадобитися зміни. Недоступний вхід може бути
доступним шляхом встановлення портативного пандуса або ліфта (мал.
13).
М АЛЮНОК 13

Якщо необхідно, слід вибрати альтернативний вхід, який можна легко
змінити. Використовуйте знаки, що відображають Міжнародний символ
доступності, щоб направити відвідувачів до доступних входів.
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Є принаймні три умови вхідних дверей і воріт, пристосовані для входів у
будівлі, які можуть потребувати уваги:
1. Обертові вхідні двері. Стандарти ADA забороняють, щоби
обертові двері бути частиною доступного маршруту. Найчастіше
є одні або декілька відкривних дверей розміщених поруч з
обертовими дверима, вони як правило, призначені як аварійні
або службові входи (рис. 14). Ці допоміжні двері можуть
використовуватися як доступні вхідні місця під час тимчасової
події, якщо двері залишаються розблокованими і, якщо не
встановлено дверних замків або двері закриваються занадто
важко, їх потрібно підперти або залучити персонал для
відкривання.

МАЛЮНОК
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2. Вхідні двері вестибюля не доступні. Подвійні двері, де є
обмежені місця для маневру, можуть захопити людей, що
використовують інвалідні коляски. Простір між другими дверима
у відкритому положенні та першими дверима має бути не менше
122 см. Якщо це не так, внутрішня або друга двері можуть бути
демонтовані або відкриті для події (мал. 15).

МАЛЮНОК
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3.
Турнікети
не
доступні.
Необхідно
забезпечити
альтернативний доступний маршрут і, якщо можливо, розмістити його

біля входу, який використовують інші учасники. Охоронці або інший
персонал повинні бути готові дозволити людям з інвалідністю
проходити через допоміжні або службові двері, коли це необхідно (мал.
16).

М АЛЮНОК 16

Наземні та підлогові поверхні
Пересування по м'яких поверхнях, таких як глибокий ковролін, пісок або
гравій, важко або неможливо для більшості ручних візків. Люди, які
користуються силовими інвалідними кріслами або скутерами, також
можуть мати труднощі на цих поверхнях, оскільки для пересування по
них потрібно застосовувати додаткову силу. Це може швидко розрядити
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електричні батареї і може залишити людину на місці.
Нерегулярні поверхні, такі як бруківка та подібні нерівні цегляні або
бетонні бруківки, незручні, оскільки вони можуть призвести до
перекидання та нахилу колясок. Нестабільні та нерівні поверхні також
можуть бути проблемою для людей, які ходять за допомогою милиць
або тростини, що часто призводить до втрати рівноваги або падінь.
Природні поверхні
Щебінь або ґрунт, якщо він компактний, стабільний і вільний від уламків,
часто є придатною поверхнею, на якій можна проводити тимчасові
події. Якщо поверхня є травою, вона теж може бути доступною, якщо
ґрунт не є м'яким і трава є низькорослою. Висока трава часто слизька і
по ній важко пересуватися в інвалідному візку.
Погода впливає на зручність використання зовнішніх поверхонь.
Трав'яні ігрові поля, прийнятні в сухих умовах, можуть стати слизькими і
брудними після дощу. Для деяких видів діяльності, краще проводити
публічні заходи в приміщенні.
Синтетичне покриття може забезпечити тимчасову компактну і стійку
поверхню над піском, гравієм або вологими зонами. Низькопрофільні

гумові килимки, що не ковзають, можуть застосовуватися на коротких
відстанях, якщо їх краї закріплені або скошені.
Переплетені гумові плитки - це, мабуть, найкращий спосіб забезпечення
доступного маршруту через нестабільні поверхні землі, особливо якщо
повинні бути подолані великі відстані. Перфоровані пластикові килимки
є ще одним хорошим варіантом, оскільки вони не знищують траву, яку
вони покривають.
Ґрати й решітки
Грати або решітка, розташовані на доступному маршруті, не повинні
мати жодних отворів ширше, ніж 1,2 см. у напрямку руху пішоходів (мал.
17). Більші отвори можуть уловлювати кінчики милиць або тростини та
колісних крісел, що змушує людину вийти з інвалідного візка.
Небезпечні решітки можуть бути закриті або перекриті, або доступний
маршрут має бути пере направлено.

М АЛЮНОК 17

Килим
М'який килим - це поширена проблема у багатьох будівлях. Глибокі,
густо оббиті або вільно ткані килими є найбільш важкими для
пересування. Там, де очікується велика кількість учасників з
інвалідністю, та / або коли відстань у подорожах по м'якому килиму
довга, спробуйте перенаправити шлях для всіх учасників заходу або,
менш бажаною альтернативою, перенаправити доступний маршрут.
Доступний маршрут повинен максимально збігатися з маршрутом, що
використовується іншими учасниками заходу. Рулонні поверхневі
матеріали можуть бути нанесені на існуючий килим, за умови, якщо
отримана поверхня буде міцною, не губчастою або важкою для проїзду
колісного крісла або проходу через неї.

Знищені краї килимів є небезпечними і можуть уловлювати колеса
колісних крісел і скутерів і повинні бути закріплені або приклеєні вниз.
Подерті килими і мати повинні бути закріплені або видалені.
Малі різкі вертикальні зміни
Малі, різкі зміни вертикального рівня часто відбуваються там, де
змінюються поверхневі матеріали, наприклад, від асфальту до бетону
або цегли до дерева. Ця умова також може призвести до того, що
поверхні стануть застібками або тріщинами від зносу або погоди. Плавні
переходи завжди найкращі, тому що вони також усувають небезпеку
відключення. Проте люди, що використовують інвалідні коляски та
скутери, можуть домовлятися про вертикальні зміни до 0,6 см.
Малі різкі вертикальні зміни слід відремонтувати або встановити
невеликі скоси, щоб створити поступові переходи. Зміни в діапазоні від
0,6 см. до 1,3 см. можуть бути перенесені з нахилом, нахиленим до
вершини, як 1: 2. Невеликі зміни, що перевищують 1,3 см., повинні бути
нахиленими в 1:20 (або у випадку пандуса, 1:12) (мал. 18).
М АЛЮНОК 18
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Скоси можуть бути створені з дерева або іншого матеріалу, що
стругається в клиновій формі. Для тротуарів та інших бетонних
поверхонь можна нанести додатковий бетон на тріщини і нерівні
ділянки, щоб згладити й вирівняти поверхню. Якщо вертикальний рівень
достатньо високий, може знадобитися використання пандуса, ліфта або
ескалатора.
Зміни в наземних і підлогових рівнях
Зміна рівня є однією з найбільших перешкод для подорожей по місту та
входу або переміщення в межах будівлі. Якщо область має недосяжну
зміну рівня, можливо, можна перенаправити доступний маршрут і

використовувати інші шляхи та технічні рішення, які працюють або
можуть бути легко змінені. Якщо альтернативний маршрут неможливий
або вимагає від людини з інвалідністю подорожувати на надмірно
велику відстань, зміни рівня можуть бути подолані шляхом
встановлення пандусів або платформних ліфтів або використання
існуючих ескалаторів.
Існуючі об'єкти, пандуси та ліфти можуть не відповідати вимогам
стандартів ADA і повинні оцінюватися на предмет відповідності та
безпеки.
Тимчасові пандуси і підйомники
Тимчасовий пандус може бути хорошим рішенням, якщо сходи мають
загальний підйом не більше 76 см. (Пандус, призначений для того, щоб
особа в інвалідному візку могла безпечно піднятися на 76 см. зміну
рівня, повинен бути довжиною не менше 914 см.). Для подолання
більшої зміни рівня потрібно довший пандус, ніж це було б необхідно
для тимчасової ситуації.

Тимчасові пандуси призначені для використання широкої громадськості
повинні відповідати технічним вимогам ADA
МАЛЮНОК 19
стандартів
для
пандусів.
Існують
деяка
поблажливість в ступені нахилу пандуса (з
підйомами 15 см. або менше) в існуючих будинках
і спорудах, де простір вкрай обмежено. Пандуси
на підмостки для виконавця або ведучого можуть
бути розроблені відповідно до потреб конкретного
індивіда.
Якщо
ці
пандуси,
тимчасового
використання, є крутими, їх слід контролювати під
час усього використання, і вчасна допомога
завжди повинна бути запезпечена.
Ключові специфікації для пандусів, що
відповідають стандартам ADA (мал. 19):
● Мінімальна ширина 92 см. між поручнями;
● Максимальний нахил 1:12 (3 см. піднімається на кожні 30 см. пробігу);
● Не більше 76 см. піднімається під час руху перед посадкою або
рівною платформою для відпочинку;

● Нахили в існуючих об'єктах з екстремальним обмеженням простору
обмежені між 1:10 і 1:12 для максимального підйому 15 см. і між 1: 8 і
1:10 для максимального підйому 8 см.
Виготовлені портативні пандуси повинні бути обладнані всіма
необхідними властивостями пандуса, що відповідає ADA, тобто
відповідної ширини, нахилу, довжини пробігу, захисту країв, поручнів,
які легко утримуються, і з неслизьких поверхонь. Тимчасові пандуси
можуть бути виготовлені з фанери та пиломатеріалів. У разі
довготривалого впливу зовнішніх умов або якщо передбачається
повторне використання, ці пандуси повинні бути виготовлені з
обробленої деревини або захищені від погодних умов. Примітка:
пандуси з підйомом на 6 см. або менше не повинні мати поручні, але
повинні мати бордюри або іншу форму захисту країв, щоб запобігти
користуванню в інвалідному візку від з'їзду з боків. Портативні пандуси
не повинні рухатися, змінюватися, зміщуватися або коливатися під час
використання. Вони повинні бути надійно прикріплені або спроектовані
таким чином, щоб у будь-який час залишатися нерухомими.
Тимчасові підйомники платформ
Підйомники на платформі можуть бути рішенням для сходів з підйомом
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вище, ніж 80 см., але не на рівні основної підлоги. Вони також можуть 320
перевозити людей, коли зміна рівня менше 80 см., але недостатньо
місця для встановлення пандуса. У деяких населених пунктах можна
орендувати портативні підйомники в дилерів медичного обладнання,
громадських центрів або компаній з виготовлення ліфтів.
Двері
Двері повинні бути достатньо широкими, щоб людина, що використовує
інвалідне крісло, могла пройти і легко відкриватися та закриватися.
Двері повинні мати 81 см. прозорого отвору для людей, які
використовують інвалідні коляски, щоб пройти без затискання. Це
зазвичай означає, що самі двері повинні бути ширшими 86 см., але
краще 92 см. Двері з одностороннім відкриттям на 81 см. насправді є
вужчими, і багато людей з інвалідністю не можуть їх використовувати.
Існує умова, що двері у відкритому положенні повинні мати достатньо
місця з обох боків для особи, що використовує інвалідний візок, щоб
можна було вирівнятися з отвором перед тим, як пройти.
Є кілька простих способів збільшити відкриття дверей майже на 5 см.
Якщо дозволені вимоги щодо конфіденційності, безпеки та
кондиціонування повітря / опалення, можна повністю зняти все дверне

полотно, щоб отримати достатню ширину відкритого отвору. Існуючі
стандартні дверні петлі можуть бути замінені на гойдалки, які
дозволяють дверному полотну повністю вийти за раму дверей.
Сила відкривання дверей
Внутрішні двері ніколи не повинні вимагати більше, ніж 2,27 кг. сили,
щоб їх відкрити. Для зовнішніх дверей 3,6 кг. Двері, що вимагають для
відкривання надмірних зусиль, можуть бути відкритими постійно.
Подумайте. Чи для конкретних дверей можливе цілковите усунення або
зменшення зусиль відкривання. Можливо, потрібна заміна дверної
ручки на доступний важіль або встановлення петлі. В іншому випадку,
краще підперти двері і залишити їх відкритими.

Двері для туалетних кімнат і вестибюля
Двері повинні забезпечувати 81 см. прозорий отвір для проходу людей,
які використовують інвалідні коляски та інші засоби для мобільності.
Якщо туалетні кімнати мають екрани конфіденційності або прихожих,
такі двері можуть залишатися відкритими за умови збереження
конфіденційності відвідувача. Такі, двері можливо підперти і залишити
відкритими, якщо технічно складно повністю їх зняти.
Якщо
залишити двері
відкритими,
звичайно це
порушить
конфіденційність. Однак можливе встановлення за межами туалетного
приміщення
тимчасового
екрану
конфіденційності
(наприклад
стандартні виставкові штори).
Туалетна кімната - корисна площа
Туалетні кімнати повинні мати 152,4 см. діаметром вільної підлоги, щоб
людина в інвалідному візку могла розвернутися або 91,4 см. широку Tподібну вільну підлогу, щоб забезпечити поворот на три точки.
Іноді достатньо простого усунення або переміщення окремо
розташованих об'єктів, таких як сміттєві баки, може допомогти звільнити
приміщення. Як правило, модифікації, що збільшують область
маневрування, повинні бути постійного типу, тобто видалити або
переставити кімнатні перегородки тощо. Може виникнути необхідність
подивитися на інші туалетні приміщення на конкретному об'єкті або в
прилеглих будівлях і скеровувати туди людей, якщо це необхідно.

Туалетні кабінки
Багатомісні туалетні кімнати повинні мати принаймні одну доступну
кабінку, як це вимагається при новому будівництві (мал. 20). Простір
навколо унітазу повинен бути мінімальним, 152,5 см., що вимірюється
перпендикулярно від бічної стінки і мінімально 142,0 см., виміряних
перпендикулярно від задньої стінки.
М АЛЮНОК 20

Що робити, якщо в туалетній кімнаті не існує кабінки, доступної для
інвалідного візка, і не існує практичного способу тимчасового
пристосування. В такому разі, повинна бути створена широка кабінка
322
шляхом об'єднання двох звичайних кабінок ті зняття одного туалетного 322
унітазу. Це вимагає технічних змін, таких як установка нових
перегородок та поручнів і ремонту або заміни підлоги і / або настінних
покриттів.
В окремих випадках, може бути важко забезпечити стандартну доступну
туалетну кабінку. Для цього є модифікації, які можуть бути прийняті
більш легко і значно покращити існуючі вузькі звичайні кабінки. Це може
бути зроблено в рамках деяких зусиль із «зняття бар'єрів». Це
дозволено лише для суб'єктів, що належать до розділу III (приватні
підприємства та неприбуткові організації з надання послуг), оскільки
для них це не є «легко досяжним» проектом, для задоволення вимог
стандартів ADA.
Рекомендовані кроки для поліпшення зручності використання вузької
туалетної кабінки:
● Виберіть кабінку навпроти стіни, бажано в кінці кімнати або ряду.
● Встановіть 107 см. мінімальні довжини на кожній стороні кабінки. Всі
стінки повинні бути добре закріплені для витримування навантаження
113 кг. у всіх напрямках. Це постійне технічне пристосування, яке
повинно бути прийняте власником будівлі.

● Зніміть існуючі вузькі двері та дверну панель збоку.
● Встановіть накладні трубки і завісу.
Тільки невелика кількість людей в інвалідних візках може реально
використовувати такі модифіковані кабінки. Люди, які ходять за
допомогою милиць або тростини, вважають цю вузьку кабінку дуже
корисною, оскільки тісні паралельні бруси придатні для підтримки, коли
сідаєте і піднімаєтеся. Справді, в туалетних кімнатах з шістьма або
більше кабінками, побудованих із здійсненням ADA, установка широкої
кабінки на 1097,0 см. потрібна, як на додаток до стандартно доступної
кабінки.

Туалети, дзеркала і диспенсери
Туалети повинні мати 67 см. зазор між нижньою кромкою фартуха і
підлогою. Змішувачі повинні мати важелі і ручки типу палички, які
можуть працювати без захоплення або скручування.
Дзеркала, розташовані над туалетами або стільницями, повинні бути
встановлені з нижньою кромкою відбивної поверхні на 102 см.
максимум над поверхнею підлоги або землі. Дзеркала, не розташовані
над туалетами або стільницями, повинні бути встановлені з нижньою
кромкою відбивної поверхні максимум 89 см. над поверхнею підлоги
або землі.
В залежності від напрямку досяжності, рушники і дозатори мила не
повинні перевищувати 122 см., якщо вони не розташовані на лічильнику
або приладі, де вони обмежені до 112 см. над підлогою. Коли існуючі
умови відрізняються від цих параметрів, можна зробити кілька простих
кроків, щоб зробити існуючі прилади більш зручними для використання.
Настільні фартухи, виготовлені з таких матеріалів, як синтетичний
мармур, можна вирізати, щоб забезпечити необхідні зазори для колін.
Відкриті труби гарячої води та водостічні труби під туалетами повинні
бути ізольовані для запобігання опікам на ногах людей, які
використовують інвалідні коляски. Це потрібно для доступного туалету.
Якщо диспенсери для рушників і дзеркала занадто високі, то, як
правило, дешевше і швидше монтувати новий дозатор рушників поруч і
встановлювати дзеркало на іншу стіну, ніж пересунути існуючі.
Повнометражне дзеркало добре для всіх.

Деякі рушники можна розмістити на полиці або на столі в межах
досяжності сидячих або невисоких людей. Якщо дозатор мила занадто
високо, зробіть доступним просте мило або пляшки з насосом.
Необхідно розташовувати окремі стійки для сміття, щоб вони не
заважали маневруванню коляскою.
Багато людей, які використовують інвалідні коляски, з великими
зусиллями можуть використовувати туалет, який не має стандартного
69 см. мінімального зазору під фартухом. З цієї причини, дотепер
доцільно проводити наведені вище технічні зміни і для тимчасових
заходів, навіть якщо це неможливо забезпечити.
Туалетні кімнати для одного користувача
Незважаючи на те, що було здійснено технічні модифікації, необхідні
для тимчасової події, тимчасово доступний одноосібний або унісекс
унітаз є відмінним довгостроковим і економічно-ефективним способом
забезпечення доступних туалетів. Великі ділянки з декількома
будівлями можуть мати централізовано розташований доступний
туалет. Є фабрично виготовлені одноосібні та малі громадські туалетні
кімнати, в яких вже технічно виконані вимоги з доступності.
Портативні унітази
Якщо портативні туалети надаються для використання учасниками
заходу, мінімум п'ять відсотків всіх одиниць, але не менше, ніж один
туалет, повинні бути доступними. Якщо кабінки переносних туалетів
забезпечуються в різних місцях навколо місця проведення заходу, п'ять
відсотків одиниць у кожному заході повинні бути доступними. Вони
повинні бути обладнані всіма доступними елементами необхідних
стандартів, такими як: маневрування простору, поручні, туалетний папір
розпилювачі тощо, все має бути в межах досяжності. Міжнародний
символ доступності повинен бути розміщений на всіх портативних
туалетах.
Виготовляються портативні унітази, відповідно усім вимогам стандартів.
Проте деякі портативні туалетні кабінки, які пропонуються як доступні,
не містять достатнього внутрішнього приміщення.
Деякі також використовують пандус, яка схиляється прямо до вхідних
дверей, що ускладнює або неможливо для людей в інвалідних візках
піднятися пандусом і одночасно відкрити двері кабінки. Хоча ці засоби
корисні для деяких людей, вони все ще не доступні для багатьох інших.
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Доступні портативні унітази повинні бути розташовані на рівній ділянці,
яка з'єднується з доступним маршрутом, і має достатній простір біля
вхідних дверей, щоб люди в інвалідних колясках маневрували в
положення, щоб відкрити двері і увійти. На крутих схилах або ділянках
потрібно облаштувати тимчасову рівну поверхню.
Поріг дверей повинен бути доступним. Зовнішні поверхні часто нерівні і
можуть вимагати невеликого скосу, щоб вирівняти перехід між
поверхнею землі і порогом дверей. Портативні туалети можуть бути
розміщені на або поруч з автостоянками або іншими облаштованими
поверхнями.

ДОСТУПНІСТЬ ПИТТЄВОЇ ВОДИ
Питна вода повинна бути легко доступною для всіх людей. Деякі люди з
інвалідністю повинні регулярно пити рідини, як і інші люди схильні до
зневоднення або перегрівання. Розгляньте тривалість та розмір події та
оцініть адекватність існуючих фонтанів. Наявність води може бути
другорядним питанням для невеликих і коротких зустрічей, але є
критичним для великих або тривалих подій.
Виробники, які пропонують безалкогольні напої та соки, також повинні
надавати воду. Якщо є лише декілька фонтанів для питної води, не
забудьте додати переносні контейнери для води або охолоджувачі,
розміщені в зручних для пошуку місцях, наприклад, на кабінках
інформації. Помпи для випуску води повинні бути простими у
використанні і потребують невеликого тиску на руку. Бажаними є
засувки і важелі; потрібно уникати натискання кнопок.
В ідеалі, повинні бути пристрої «високих» питних фонтанчиків для
високих людей або людей, які мають фізіологічні проблеми. І мають
бути більш гнучкі і «низькі» фонтани для дітей, людей, що
використовують інвалідні крісла або людей невисокого зросту. У новому
будівництві потрібна однакове поєднання ―високих‖ і ―низьких‖
пристроїв, але їх може не бути у старих об'єктах.
Старі моделі фонтанів для пиття зазвичай мають засоби контролю за
подачею води, які занадто високі для багатьох людей. Більшість людей,
які
використовують
інвалідні
коляски
та
скутери,
можуть
використовувати питні фонтани, якщо носик не перевищує 92 см. над
підлогою. Доступний фонтан повинен мати простір для колін, щоб
дозволити комусь за допомогою інвалідного візка, щоб підтягнутися
тазом і краще досягти носика і управління.

Якщо існуючі фонтани занадто високі, надайте розпилювачі для
паперових склянок не більше ніж на 122 см. над підлогою з достатньою
площею для особи, яка використовує інвалідний візок, щоб підійти до
фонтану. Якщо фонтани мають підошви, необхідно встановити дозатор
чашки, а персонал повинен бути готовий надати допомогу у разі
необхідності.
ДОПОМІЖНЕ ПРИМІЩЕННЯ
Якщо подія перебуває на відкритому повітрі і температура
екстремальна - вище + 50 градусів або нижче - 20, - організуйте доступ
в приміщення з більш помірними температурами. Для великих заходів
на відкритому повітрі, повинен бути принаймні один доступний
відкритий притулок у кожній основній зоні діяльності, особливо якщо
доступ до сусідніх будівель неможливий.
Зробіть існуючі притулки доступними або створіть нові доступні
тимчасові притулки, використовуючи намети або брезент. Тимчасові
притулки повинні розташовуватися на рівні землі, що прилягає до
доступного маршруту. Розташуйте притулки поблизу існуючих фонтанів
або, у місцях, де це неможливо, забезпечте водою в переносних
контейнерах.
Для кращого вивчення досвіду ADA, можливо через інтернет сайт
http://adata.org/.
Для
кращого
розуміння
доступності,
вам
пропонується корисна графічна розробка наших колег
з: ASSOCIATION OF IWCA/YMCA OF LATVIA
http://www.imka.lv/?lang=en
«ТУРИСТИЧНА ІФРАСТРУКТУРА, ПРОДУКТИ І СЕРВІСИ
АДАПТОВАНІ
ДЛЯ
ЛЮДЕЙ
З
ІНВАЛІДНІСТЮ»
https://www.rt4all.net/uk/learn-more
Туризм для
доступності

всіх

з

стандартами

Наскільки це прийнятно, туризм також має
свої виклики. Згадайте останній раз, коли
ви зіштовхнулися з труднощами при
поїздках, чи мали ви піднятися, з усіх сил,
мільйонами сходів, щоб прибути до місця
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призначення, чи були у вас труднощі при замовленні їжі або таксі через
мовний бар'єр. Можливо перехід жвавої вулиці було для вас страшним
досвідом, або ви відчували себе втраченими розгубленим і
безпомічним. А тепер уявіть, наскільки вам важче було б подорожувати
з інвалідністю!
Якщо ви дійсно бажаєте змін на краще, пропонуємо вам ознайомитися і
сприяти
впровадженню
стандартів
доступності
у
туризмі
https://www.iso.org/news/2016/09/Ref2123.html

РОЗДІЛ 7 . П ОРАДИ ПОДОРОЖУЮЧИМ ОСОБАМ З
ІНВАЛІДНІСТЮ

7.1. Загальні поради
● Магазини велосипедів - чудові місця для ремонту інвалідних колясок.
● Вивчить іноземні слова, які допоможуть вам описати вашу ситуацію та
потреби.
● Застрахуйтесь під час подорожі. Переконайтеся, що страховка
охоплює вже існуючі умови.
● Візьміть якомога більше ліків і навіть додатково, до тих які ви
приймаєте. Переконайтеся, що всі ліки дозволені в країні, яку ви
відвідуєте.
● Шукайте організації або ресурси людей з інваліднітю на місці
призначення, які можуть надати вам інформацію про місцевість, а також
місцеві контакти.
● Якщо ви користуєтеся електричним інвалідним кріслом,
переконайтеся, що вам знадобиться адаптер і перетворювач напруги.
Або подивіться, чи можна взяти за кордон зарядний пристрій. У разі
виникнення перебоїв з електроживленням або падіння напруги
необхідно мати план ліквідацій надзвичайних ситуацій.
● Майте резервний план, у тому числі для вашого проживання. У
випадку, якщо зарезервований доступний номер недоступний, візьміть з
собою такі предмети, як переносний пандус, крісло для душу та
тростину - гак, щоб захопити предмети, які можуть бути поза межами
руки.
● Знайте свої права. Це особливо важливо для авіаперевезень, в
аеропорту і в літаку. Ознайомтеся з чинним законодавством та

правилами авіакомпанії. Поінформуйте авіакомпанію про свою ситуацію
та заздалегідь попросіть про допомогу.
● Розуміння культурних відмінностей. Ви можете отримати більше або
менше уваги в інших країнах, у своїй рідній країні.
● Основні поради щодо подорожей авіакомпаніями для людей з
інвалідністю - Джессіка Падикула - (2015-02-12) https://www.disabledworld.com/travel/airlines/airlines.php
Поради щодо полегшення подорожей для людей з інвалідністю - Хелен
Хекер - (2008-12-24) https://www.disabled-world.com/travel/disability-traveltips.php
Поради для подорожей на інвалідних візках - J.D. (2010-07-01)
https://www.disabled-world.com/travel/wheelchair-travel-tips.php
7.2. Подорож людини з інвалідністю: які ваші права?
Якщо ви не в преміум-класі, повітряні подорожі - це боротьба
незалежно від вашого віку, і чим ви старші, тим жорсткішою стає
боротьба. При поточному висвітленні в пресі нових пропозицій щодо
прав «мандрівників», своєчасний погляд на конкретні права для 328
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мандрівників, які потребують додаткової допомоги, є своєчасним. Поряд
з більшістю іншої туристичної індустрії, авіакомпанії, здається,
розглядають «інвалідів» та «мандрівників, яким потрібна допомога»
вузько як «використання інвалідного крісла», а «доступні» як «доступ
для когось у інвалідному візку». Для приклалу, в США, загальні потреби
цих мандрівників регулюються Законом про американців з інвалідністю,
який доповнюється для повітряних мандрівників Законом про доступ
повітряних перевізників.
○
○
○
○

Якщо у вас є інвалідність:
Авіакомпанії можуть не відмовлятися перевозити вас, за винятком
випадків, коли більшість із вас несе з собою «небезпеку для безпеки
польоту».
Авіакомпанії не можуть вимагати попереднього повідомлення про цю
непрацездатність, хоча їм може знадобитися 48 годин, якщо вам
потрібно спеціальне обладнання або препарати.
У більшості випадків авіакомпанія не може вимагати, щоб хтось інший
супроводжував вас. Крім того, якщо авіакомпанія вирішить, що вам
потрібен обслуговуючий персонал, він повинен придбати квиток.
Авіакомпанії не можуть вимагати, щоб ви сиділи на певному місці,
якщо ви фізично здатні сидіти там, але це може відмовити вам у
вихідному ряду, якщо ви не можете виконати необхідні функції.

Авіакомпанії повинні допомагати вам, якщо необхідно, з посадкою,
висадкою та підключенням. Якщо ваш рейс проходить через
рейсовий рівень, авіакомпанія повинна забезпечити рампу або
механічний пристрій підйому.
○ Авіакомпанії також повинні допомогти вам у салоні, хоча ви не
можете звертатися за великими спеціальними послугами. Вам
дозволяється привозити і використовувати власний кисень.
○ Авіакомпанія повинна прийняти ваше інвалідне крісло - навіть
одну з цих громіздких батарейок - як зареєстрований багаж, не
додаючи жодної плати за будь-яку спеціальну упаковку, яку
авіакомпанія вирішить використовувати.
○ Авіакомпанії повинні дозволити вам брати в салон складні
інвалідні візки та інші допоміжні пристрої, не вважаючи їх ручною
поклажею.
● Для «нових» літаків, виготовлених після 5 квітня 1990 року або
поставлених після 5 квітня 1992 року, ті, що мають 30 або більше
сидінь, повинні мати рухомі підлокітники на щонайменше половині місця
проходу, а нові літаки з двома проходами повинні мати доступні туалети

○

● Якщо літак з 60 або більше місць має доступний туалет, він повинен
мати на борту інвалідне крісло; якщо в ньому немає доступного туалету,
авіакомпанія повинна забезпечити одне крісло в літаку (з
повідомленням 48 годин).
Аеропорти також повинні допомагати мандрівникам з інвалідними
кріслами при пересуванні через безпеку та інші аеропортові споруди.
Деякі з цих послуг вимагають попереднього повідомлення авіакомпанії
за 48 годин.
Для отримання додаткової інформації:
https://www.smartertravel.com/traveling-with-a-disability-what-are-your-rights/

Загалом, ви отримаєте величезну допомогу, якщо вам це потрібно,
однак попросіть про неї заздалегідь.
Тим не менш, краще всього мінімізувати ваші шанси на проблему:
● Ви не завжди можете розраховувати на доступний туалет у своєму
польоті: на жаль, внутрішні авіакомпанії США продовжують літати на
великій кількості «старих» однопрохідних літаків без доступних туалетів.
● Уникайте невеликих регіональних реактивних літаків і турбогвинтових,
коли ви можете: Вони звичайно мають круті, вузькі автономні сходи, які
важкі для будь-якого пересування.
● Попросіть допомоги, навіть якщо вона не пов'язана з інвалідним
візком, - якщо ви бачите, ви не можете зручно послугуватися сходами.

Для подолання довгих дистанцій в аеропорту, запитують для їзди ―візки
для гольфу‖ найбільші аеропорти мають їх.
Найкращий спосіб уникнути розчарувань і неприємностей полягає в
тому, щоб заздалегідь організувати те, що вам потрібно.
Для отримання додаткової інформації відвідайте:
https://www.smartertravel.com/disabled-travel/
http://www.executiveclasstravelers.com/1/
https://hotelmix.co.uk/flying-with-disability.html

7.3. Подорожі людей з інвалідністю: Поради та
рекомендації для мандрівників з інвалідністю
Подорожі людей з інвалідністю,
також відомі як «подорожі з
обмеженими можливостями» або
«доступні подорожі», зростають.
Індустрія
подорожей
пробуджується
до
особливих
потреб мандрівників з інвалідністю,
надаючи більше сервісу та послуг
розміщення.
Вражає
кількість
інформації про доступні подорожі більша частина її породжується самими мандрівниками.
Закон про американців з інвалідністю гарантує, що мандрівники з
інвалідністю отримують рівне ставлення відповідно до закону. Хоча це
було б у ідеальному світі, і не завжди спрацьовує відповідним чином у
реальному житті, особливо в зарубіжних країнах, де правила
доступності значно відрізняються. Незважаючи на здоровий глузд,
суспільні настрої та чисельність, мандрівники з інвалідністю часто
стикаються
з
неадекватними
можливостями,
упередженнями,
дезінформацією, загальними труднощами та більш високими цінами,
ніж інші мандрівники.
Проблема в тому, що існує стільки типів інвалідності, скільки людей з
інвалідністю. Потреба у кожної людини дещо інша, і організація
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туристичної поїздки: забезпечення авіаліній, автопарку, готельних
номерів, харчування тощо може бути дуже складною. Наступні поради
та ресурси допоможуть інвалідам-мандрівникам та їхнім супутникам
передбачити деякі з перешкод доступних подорожей.
Практичні поради подорожуючим людям з інвалідністю
1. Зателефонуйте наперед. Постачальники туристичних послуг за
законом у багатьох випадках зобов'язані розміщувати людей з
інвалідністю. Проте для більшості потрібен певний час, щоб виконати
необхідні заходи. Зверніть увагу на Ваші потреби під час бронювання
і зателефонуйте до постачальника за 24 до 48 годин до Вашого
приїзду, щоб підтвердити, що резервацію готелю було зроблено.
2. Будьте конкретними і зрозумілими при описі інвалідності. Не всі
постачальники послуг знають «жаргон» доступних подорожей або
медичні терміни для певних умов. Дайте якомога більше подробиць
про те, що Ви можете і чого не можете зробити, і не применшуйте
тяжкість інвалідності. Чим більше інформації отримає провайдер
послуг, тим краще він зможе Вас задовольнити. Якщо обіцяють Вам
певні умови, спробуйте отримати ці обіцянки в письмовій формі.
3. Будьте конкретними і чіткими, описуючи поїздку у лікаря. Лікар
часто може призначати заходи для подолання незвично довгого
польоту, наявними медичними закладами в пункті призначення,
недоступністю рецептурних препаратів та іншими пастками
подорожей. Будьте готові - в деяких випадках Ваш лікар може
поставити під сумнів доцільність подорожі.
4. Візьміть із собою дані і номер телефону лікуючого лікаря.
Подорожуйте із медичним висновком свого лікаря, бажано на бланку,
де вказано ваш стан, ліки, можливі ускладнення, особливі потреби та
іншу відповідну інформацію. Переконайтеся, що у Вас є номер, до
лікаря (або іншого медичного працівника) до котрого можна
звернутися в надзвичайній ситуації в будь-яку годину дня.
6. Дослідіть наявність лікаря, де ви будете подорожувати. Ваш
лікуючий лікар, страхова компанія або місцеве посольство може
надати імена та контактні телефони лікарів в пункті призначення.
Додаткову інформацію див.: https://www.smartertravel.com/healthcare-abroad/
7. Носіть інформацію медичних попереджень, переважно в
доступному місці, медичний працівник або будь-який, хто
допомагатиме вам, повинен її легко знайти (паспорт, гаманець, карта,
намисто…).
8. Розгляньте можливість використання спеціалізованого турагента.
Деякі агенти забезпечують зіркові послуги ніші; може бути дуже

досвідчений у роботі з мандрівниками з вадами слуху, інший з
мандрівниками з вадами розвитку. Оскільки вимоги для цих
різноманітних мандрівників можуть бути приголомшливо різні, це
допоможе знайти когось, хто знає про все досконально.
Перевірте
функцію
пошуку
агента
на
сторінці
https://www.travelsense.org/ щоб знайти кваліфікованих туристичних
агентів у США.
9. Уникайте рейси з пересадкою. Зважте на те, що інвалідні крісла є
останніми елементами, які потрібно перевірити в багажних
відділеннях, і, таким чином, спочатку їх необхідно витягнути, літаючи
прямим рейсом, можна врятувати непотрібний час і суєту. Єдиний
виняток: якщо у вас виникають проблеми з маневруванням в
туалетах літаків, довгі польоти можуть стати незручними - отже, серія
більш коротких рейсів може стати кращим варіантом. Якщо ви
вирішили добиратися із пересадками, переконайтеся, що ви маєте
достатньо часу між перельотами (ми рекомендуємо принаймні 90
хвилин, або дві години, якщо потрібно пройти митну службу чи
безпеку), щоб перейти від одного терміналу до іншого.
10. Зарезервуйте достатньо часу перед польотом, щоб пройти
реєстрацію, пройти безпеку та перейти до терміналу. Прибудье
принаймні за дві години до внутрішнього рейсу і за три години до
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міжнародного рейсу - більше, якщо ви подорожуєте в піковий час.
11. Порадьтеся зі своєю стюардесою перед тим, як приземлиться
літак, щоб скласти план виходу.
12. Не забувайте про перевезення до і з аеропорту. Якщо у вас є
інвалідна коляска, заздалегідь домовляйтеся, щоб доступне таксі
було у місці вашого прибуття.
13. Візьміть запасні частини та інструменти. Інвалідні коляски можуть
приймати величезні навантаження під час подорожі; складіть
невеликий комплект запасних частин і інструментів для аварійного
ремонту. Ви також можете вимагати розбрати інвалідний візок для
певних польотів або заходів; переконайтеся, що ви і ваші товариші по
подорожі знаєте, як це зробити.
14. Знайте свої права. Перед тим, як перейти до безпеки аеропорту,
слід знати про https://www.tsa.gov/travel/special-procedures для
мандрівників з інвалідністю та медичними умовами. Див. також
Департамент транспорту США.
https://www.transportation.gov/drc/disability-resource-center
●

Будьте творчими. Читач Дороті Дін, який має інвалідність у
мобільності, написав нам наступну пропозицію: «Коли я їду на
автомобілі, я можу скористатися баріатричним ходуном замість
гвинтів у ванній кімнаті. Ви просто підійшли до туалету, поклали

його в туалет, оберніться, сідаєте, і ви маєте міцні руки, щоб
піднятися. Це дещо незручно, але добре для подорожей ». Дин
зазначає, що цей наконечник найкраще працює з великими,
міцними ходунками, які мають ручки, призначені для того, щоб
допомогти людям піднятися, а не просто ходити:«Я б ніколи не
скористався своїм звичайним ходуном, щоб встати з туалету"
вона написала. (Ось приклад такого типу ходунків.)

РОЗДІЛ 8. ДОСТУПНІСТЬ ІНТЕРНЕТ СТОРІНКИ
Вступ
Сьогодні у світі існують перевірені стандарти, які допомагають
розробникам і дизайнерам зробити сайт доступним ще на початку
створення.
Наприклад, для людей з інвалідністю по зору дуже важливим є
застосування так званого «альтернативного тексту» — короткого
речення, яке описує те, що зображено на фотографіях. Для тих, хто
погано бачить, буде зручним збільшений шрифт. Для людей із
порушеннями слуху важливо, щоби будь-який звуковий сигнал на сайті
дублювався візуально.
Уявіть, що людина з порушеннями зору чи опорно-рухового апарату
може заробляти гроші, працюючи дистанційно, але не має, де їх
витратити. Просто через те, що ні квитка на концерт, ні пральної
машинки не може придбати он-лайн. Доступність вашого сайту для
людей з різними формами інвалідності дозволяє 7-10% громадян
України чи Польщі користуватися вашими послугами. Це дуже
перспективно!» — зазначають експерти.
Полегшити користування сайтом можна і для людей, які тимчасово чи
постійно мають проблеми із опорно-руховим апаратом. Для цього
потрібно забезпечити користування сайтом без мишки — лише з
клавіатури. А для людей з епілепсією дуже важливо, щоб рухомі
зображення мигали не частіше трьох разів за секунду.
У сучасному світі є безліч можливостей, щоби врахувати потреби
абсолютно усіх користувачів і користувачок. Втім, коли сайт повністю

готовий, робити його доступним для людей з інвалідністю у рази
складніше. Тому варто враховувати усі нюанси ще на початку роботи.
https://inclusive-it.org/
Спільнота «Inclusive IT», яка об’єднує ІТ-фахівців з інвалідністю зі всієї
України, пропонує львівським компаніям та медіа пройти тестування на
доступність і відповідність міжнародному стандарту доступності WCAG
2.1.

8.1. Інформаційні технології просування та збуту туристичного
продукту в умовах глобалізації ринку
XXI ст. понад 2/3 ринку збуту європейського рекреаційного
продукту реалізується через глобальні системи комп’ютерного підбору й
подальшого бронювання агрооселі, інформацію про яку пересічний
споживач отримує з мережі Інтернет.
Зараз системи просування і збуту продукції й послуг через
Інтернет розвиваються у геометричній прогресії, багато в чому завдяки
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активній підтримці з боку урядів європейських країн США. Щорічно в 334
США виділяється близько 2 млрд. доларів на створення нової
мережевої інфраструктури. Дослідження у галузі мережевих комунікацій
фінансуються також урядами Великобританії, Швеції, Фінляндії,
Німеччини.
Процеси інформатизації охопили й туристичну сферу України. Так,
згідно з даними досліджень експертів служби «monitoring.ua», більшість
українських користувачів мережі - це люди, які працюють, співробітники
фірм, що мають доступ до мережі на роботі. Цей факт підтверджується
погодинним аналізом відвідуваності мережі: найменше в Інтернет
заходять у вихідні і святкові дні та ночі, а найчастіше - в робочі дні з 14-ї
до 17-ї години. Середній користувач мережі має вищу освіту (60 %), вік
від 20 до 44 років (55 %), має родину і дітей (65 %) і має прибуток понад
80-100 доларів на місяць на члена родини (38 %).
Наявність власного веб-сайту або фірмової веб-сторінки – це стандарт
для багатьох підприємців. На сьогодні не існує норм, які б повністю
регулювали те, як повинна виглядати і що містити веб-сторінка. Проте

це не означає, що таких норм взагалі не існує. Так, вони є, але мають
частковий характер, і їх треба шукати в різних нормативно-правових
актах. Багато залежить від того, який профіль має діяльність фірми і
чому має служити веб-сайт.
Вікіпедії можна знайти наступне визначення: «Веб-сайт (від англ.
website: web «павутина, мережа» і site «місце», буквально «місце,
сегмент, частина в мережі») — сукупність електронних документів
(файлів) приватної особи або організації, що об’єднана під однією
адресою (доменним ім’ям або IP-адресою)». Всі сайти в сукупності
складають Всесвітню павутину, де комунікація (павутина) об’єднує
сегменти інформації світової спільноти в єдине ціле - базу даних і
комунікації планетарного масштабу. Для прямого доступу клієнтів до
сайтів на серверах був спеціально розроблений протокол HTTP.
При розробці веб-сайту необхідно знати та враховувати наступні
принципи:
1) Вимоги до інформації.
Відповідно до Закону України «Про інформацію» інформацією є будь-які
відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях
або відображені в електронному вигляді.
Закон визначає основні принципи інформаційних відносин:
- гарантованість права на інформацію;
- відкритість,
доступність
інформації,
свобода
обміну
інформацією;
- достовірність і повнота інформації;
- свобода вираження поглядів і переконань;
- правомірність одержання, використання, поширення, зберігання
та захисту інформації;
- захищеність особи від втручання в її особисте та сімейне
життя.
Кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного
одержання, використання, поширення, зберігання та захисту
інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних
інтересів. Реалізація права на інформацію не повинна порушувати
громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші
права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси
юридичних осіб.

Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення
конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків,
визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки,
економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної
інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її
національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан
здоров’я, а також адреса, дата і місце народження.
2) Захист авторських прав.
Об’єктами авторського права відповідно до Закону України «Про
авторське право і суміжні права» є, зокрема:
o літературні
письмові
твори
белетристичного,
публіцистичного, наукового, технічного або іншого
характеру (книги, брошури, статті тощо);
o комп’ютерні програми;
o бази даних;
o музичні твори з текстом і без тексту;
o аудіовізуальні твори;
o твори образотворчого мистецтва;
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o твори архітектури, містобудування і садово-паркового
мистецтва;
o фотографічні твори, у тому числі твори, виконані
способами, подібними до фотографії;
o ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні
твори, що стосуються географії, геології, топографії,
техніки, архітектури та інших сфер діяльності.
Необхідно враховувати, що використання творів програмістів, такі як
веб-браузери, лічильники відвідувань та інше, а також фотографії та
зображення, музикальні доріжки, тексти та ін. підпадають під дію
вищезазначеного Закону.
3) Захист персональних даних.
Закон України «Про захист персональних даних» визначає, що
персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну
особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
Власник
бази
персональних
даних
(іменованої
сукупності

упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі
картотек персональних даних) - фізична або юридична особа, якій
законом або за згодою суб’єкта персональних даних надано право на
обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних у
цій базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки,
якщо інше не визначено законом. Персональні дані, крім знеособлених
персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим
доступом. Поширення персональних даних - це дії щодо передачі
відомостей про фізичну особу з баз персональних даних за згодою
суб’єкта персональних даних.
Захист від недобросовісної конкуренції регулюється Законом
України «Про захист від недобросовісної конкуренції».
Відповідно до цього Закону неправомірним є використання імені,
комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для
товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і
періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб’єкта
господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на
них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може
призвести до змішування з діяльністю цього суб’єкта господарювання.
Недобросовісною
конкуренцією
вважається
поширення
інформації, що вводить в оману, є повідомлення суб’єктом
господарювання, безпосередньо або через іншу особу, одній, кільком
особам або невизначеному колу осіб, у тому числі в рекламі, неповних,
неточних, неправдивих відомостей, зокрема внаслідок обраного
способу їх викладення, замовчування окремих фактів чи нечіткості
формулювань, що вплинули або можуть вплинути на наміри цих осіб
щодо придбання (замовлення) чи реалізації (продажу, поставки,
виконання, надання) товарів, робіт, послуг цього суб’єкта
господарювання.
Процес створення веб-сайту.
Зазвичай оцінюється кінцевий результат роботи – веб-сайт, який
функціонує. Тільки тоді, коли починають аналізуватись проблеми, що в
ньому з’являються, виникає питання про їх походження. Майже завжди
головною причиною проблем є відсутність специфікації або слабка

специфікація сайту. Відсутність документації, яка ясно визначає, що
повинно бути на сайті, призводить до ситуації, коли виконавці окремих
етапів робіт створюють напівпродукти, що не відповідають загальній
концепції. У результаті виникає «брак», який ніхто не хоче визнавати, як
своє недопрацювання.
В випадках великих веб-сайтів (корпоративних) у роботах беруть
участь багато осіб і координація їх діяльності без чіткого визначення
мети неможлива.
Добра документація веб-сайту повинна містити:
- опис стратегії та мети, для якої призначено сайт;
- короткий аналіз конкурентних рішень;
- проект структури Інтернет-сторінки з описом елементів, з яких
вона складатиметься;
- функціональні проекти (макети) головної сторінки і найважливіших
підсторінок;
- опис (схеми, словесний опис, випадки використання) інтерактивних
елементів, що входять до складу сайту;
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- нарис графічної концепції, на якій базуватиметься;
- графік проекту з визначеними етапами створення сайту та
поділом завдань між клієнтом і виконавцем;
- опис можливих точок інтеграції сайту з зовнішніми системами;
- технологічні передумови (технології та стандарти, на яких він
повинен базуватися).
Управління контентом (змістом) веб-сайтів.
Питання, пов’язані з управлінням контентом у широкому значенні цього
слова, не є досить простими. Як кількість інформації і рівень складності
послуг в аспектах безпеки, інтеграції прикладними
веб-програмами,
так і необхідність управління багатьма форматами, мовними версіями,
або одночасно, а що найважливіше:
– цілісно подавати інформацію багатьма різними каналами
дистрибуції (Інтернет, Інтранет, електронна пошта, інформаційні
бюлетені і підписки, файли для завантаження)
– це фактичні виклики.

Використання Інтернету в туристичній індустрії
Різнорідний, з постійним вдосконаленням, спектр систем та
інформаційних послуг стає не тільки популярним, але й необхідним для
різноманітних суб’єктів, які діють у туризмі, для того, щоб вони
відповідали вимогам сучасного висококонкурентного ринку. Попит і
пропозиція на ринку туристичних і готельних послуг сьогодні значною
мірою формуються з допомогою сучасних інформаційних систем, а
особливо за допомогою Інтернету, що найбільш динамічно
розвивається серед галузей інформаційних послуг.
Туристична галузь щоразу частіше і більш охоче використовує шанси,
які створює для неї Інтернет для потреб функціонування різних сфер
туризму, а зокрема: презентація туристичними агентствами, а також
виробниками туристичних продуктів своєї пропозиції, створення
можливості для Інтернет-користувача її перегляду в будь-який час і в
будь-якому місці, подивитись фотографії, дізнатись про доступні
туристичні атракції, отримати інформацію електронною поштою і
забронювати вибрану послугу.
Туристичні агентства в Інтернеті – це новий тип посередників у
туризмі, які використовують виключно або переважно Інтернет як
інструмент бронювання і поширення послуг, існує можливість оплати за
послугу з допомогою банківських пере-казів або платіжних карт.
Глобальні системи бронювання (GDS – Global Distribution Systems)
туристичних послуг (продукти багатьох авіаліній, готелів, а також фірм,
які надають в оренду автомобілі) своєю діяльністю охоплюють майже
увесь світ, завдяки чому відіграють важливу роль в індустрії туризму.
Користування цими системами вимагає від користувача (туристичних
агентств) покупки ліцензії, програм, щомісячної оплати за користування
терміналом, а також спеціалізованого навчання персоналу, що
підтверджується сертифікатом.
Подібним до Глобальних систем бронювання рішенням, яке
використовуються на туристичному і готельному ринку, є Інтернетсистеми подорожей (ITS – Internet Travel Systems).

Глобальні системи бронювання туристичних послуг (GDS –
Global Distribution Systems) і територія їх діяльності:
Abakus –Південно-Східна Азія;
Amadeus – США, Європа, Австралія, Південна Африка;
Apollo –США, Канада;
Galileo –Європа, Австралія, Нова Зеландія;
Pegasus – відкрита он-лайн система;
Sabre –США, Канада, Європа;
System One –США, Канада;
World Span –США, Європа, Середній Схід.
Інтернет-системи мандрівок (ITS – Internet Travel System):
Sabre - AOL Ravel, Hotels.com, Travelocity, TravelNow, Yahoo
Travel; Galileo - Lodging.com; Pegasus - Orbitz, TravelWeb, Cheap Ticket,
1.000’s More; World Span - Expedia; TravelNow - Travel.com.
Інтернет впливає також на маркетингову діяльність туристичних фірм, 340
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створює шанс для кращого пристосування мікс-маркетингу до потреб
споживачів, дозволяє клієнту краще ознайомитися з даною послугою, а
тим самим збільшує шанс продажу. Окремі суб’єкти мають доступ до
пропозицій конкурентів і можуть, таким чином, реалізовувати ефективну
цінову політику.
Електронний маркетинг.
Загальне поняття е-маркетингу включає в себе використання Інтернету
з метою рекламування продуктів або послуг фірми. В нашому випадку
маємо на увазі Польщу, як продукт, що рекламується, а також
туристичні послуги в широкому розумінні слова, доступні на території
нашої держави. Електронний маркетинг використовує перш за все
можливість донесення інформації до мільйонів потенційних отримувачів
(туристів) при відносно низьких витратах.
Починаючи з 2001 року, електронний маркетинг стає пріоритетною
галуззю рекламної діяльності багатьох європейських національних
туристичних організацій. Сильний акцент робиться на реалізації

завдань і заходів, пов’язаних з використанням найсучасніших
технологій, які відіграють щораз більшу роль у вимогах, що ставить
інформаційне суспільство. Залежно від наявних організаційнофінансових можливостей, окремі національні організації виділяють у
своїй структурі одиниці ICT (Information and Communications
Technology), що відповіда-ють за розвиток сучасних туристичних
порталів і використання технологій нового покоління для реклами.
Важливим став інтерактивний контакт зі споживачем у повному доступі
(24 год./7 днів) в кожному місці перебування і з якісним інформаційним
сервісом та спектром персоналізації пошуку даних. Тому е-маркетинг
повинен сприйматись як один із найбільш перспективних і ефективних
методів популяризації країни.
Сфера діяльності електронного маркетингу:
o планування і реалізація рекламних кампаній всередині
сервісу;
o підтримання
постійної
співпраці
з
туристичними
організаціями і туристичною галуззю;
o аналіз і моніторинг руху користувачів на сторінці;
o актуалізація контенту, що публікується;
o обслуговування запитань з порталу.
До подальшої сфери дій електронного маркетингу можна
зарахувати:
o покращення функціональності і контенту порталу;
o проведення постійних маркетингових досліджень, а також
моніторинг рівня задоволення користувачів порталу;
o створення системи CRM (Customer Ralationship);
o Management (система управління відносинами з клієнтами);
o створення і управління Call (Contact) Center;
o використання сучасних технологій з метою е-маркетингу
(GPS, GPRS, PDA, HDML і т.д.).

Маркетингові дослідження
Регулярні дослідження мають на меті визначити потенційних туристів, а
також знайти найкращий спосіб доступу до них через відповідній підбір
контенту.
Інші джерела пошуку даних про туристів у країні:

o
o
o
o
o

передплата на інформаційні бюлетені і періодичні видання;
анкети на порталах;
запитання, що надходять до адміністратора порталу;
запитання з Call (Contact) Center;
моніторинг руху користувачів на сторінках порталу.

Call Center - туристична інфо-лінія як для внутрішнього, так для
іноземного туриста, доступна 24 години на добу, в різних мовних
версіях.
Пропоновані послуги:
Система IVR (Integrated Voice Response) служить для
приготування готових оголошень, основної туристичної інформації,
поділ на черги до Call Center згідно з визначеною структурою,
наприклад, вибір мови, регіону або міста і т.д.
LiveChat – це Інтернет-рішення, що діє за принципом
комунікатора он-лайн. Послуга дає можливість, окрім іншого,
безпосереднього контакту з працівником Call Center або доступу до
рекламних матеріалів, файлів і т.д.
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Використання сучасних технологій
GPS – це система супутникової навігації. Розширення баз даних
інформацією щодо географічних даних, прив’язаних до об’єктів. Це
дасть можливість поширити функціональність системи за допомогою
тематичних цифрових карт.
Туристична інформація
При створенні інформаційних сторінок слід звернути увагу на:
o зміст інформації (описи, календар подій, карти, путівники,
цікавинки, повідомлення, пропозиції екскурсій і т.д.);
o презентацію (графічні рішення, як представляються тексти,
«перевантаження» сторінки);
o легкість пошуку інформації (внутрішні пошукові системи,
системи електронних посилань, лінки до домашніх сторінок);
o мови (до кого адресується сторінка: чи тільки переклади чи в
іншій мовній версії сторінка повинна бути спрямована на
іншого адресата – інші тексти);

o мультимедійні знаряддя (галерея фотографій,
віртуальна прогулянка, веб-камери, шпалери).

фільми,

Ресурси, які допоможуть вам спланувати поїздку
 Американське
товариство
туристичних
агентств
(ASTA),
www.asta.org Пошук туристичних агентств за фахом, включаючи
інвалідність та доступні подорожі.
 Доступна Європа, www.accessibleurope.com Група туристичних
агентств зі штаб-квартирою в Італії, які спеціалізуються на
доступному туризмі.
 www.guidedtour.com з 1972 року ця компанія організовує поїздки і
екскурсії, для дорослих з фізичними та розвиненими проблемами.
Медсестра часто супроводжує тури.
 Flying
Wheels
Travel,
http://www.disabledholidays4u.com
Туристичне агентство з повним обслуговуванням пропонує
екскурсійні тури та індивідуальні незалежні програми по всьому
світу для людей з інвалідністю.
 Доступні
подорожі,
www.disabilitytravel.com
Забезпечує
уповільнення ходьби та інвалідних візків, пропонуючи круїзи,
екскурсії та незалежні поїздки. Напрямки включають Африку, Азію
та Європу.
 Дорожній
науковий
співробітник,
www.roadscholar.org
Заснований у 1975 році як Elderhostel, постачальник освітньотуристичних послуг пропонує поїздки на різних рівнях активності,
включаючи «легкий», який вимагає мінімальної ходьби та
обмежених сходів.
 Національний центр з питань охорони здоров'я, фізичної
активності та інвалідності www.ncpad.org Університет штату
Алабама організовує рекреаційні ресурси для активного
відпочинку та подорожей по всій країні та за кордоном.
 Суспільство доступних подорожей та гостинності, www.sath.org
Неприбуткова організація-членство, що надає базу даних компаній
та ресурсів, які допомагають людям з інвалідністю у всіх аспектах
подорожей, таких як оренда скутерів, туроператори тощо.
8.2. Сайти та ресурси для мандрівників з інвалідністю

Для отримання додаткової інформації про подорожі з усіма типами
інвалідності ознайомтеся з веб-сайтами та іншими ресурсами нижче.
1. Доступні
подорожі:
https://www.accessiblejourneys.com/
Туроператор для повільних пішоходів, мандрівників з
інвалідними візками та їхніх супутників;
2. Доступний
консьєрж
подорожей:
https://accessibletravelconcierge.com/
Консьєрж,
який
допоможе вам вивчити доступні варіанти та спланувати свою
подорож;
3. Доступні
рішення
про
подорожі:
https://www.accessibletravelsolutions.com/
Компанія надає доступні тури та інші послуги для мандрівників з
інвалідністю;
4. ClubMates Travel: https://www.clubmatestravel.com/ Компанія,
яка планує поїздки для мандрівників з фізичною та / або
розумовою інвалідністю;
5. Критичний круїз:
https://www.cruisecritic.co.uk/cruisestyles/area.cfm?area=30
Інформація про круїз з інвалідністю;
 Disabled
Holidays.com:
https://www.disabledholidays.com/
туристичне агентство на базі Великобританії для доступних
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канікул і круїзів;
 DisabledTravelers.com: http://www.executiveclasstravelers.com/1/
Комплексний список доступних спеціалістів з подорожей по
всьому світу;
 Інструкція
для
мандрівників
з
інвалідністю
у
світі:
http://www.disabledtravelersguide.com/ Поради подорожей і
призначення керівництва для мандрівників з інвалідністю;
 Нові горизонти: http://emerginghorizons.com/ Новини та
інформація для мандрівників з порушеннями мобільності;
 Gimp on the Go: http://www.gimponthego.com/ Напрямки,
туристичні поради, фотогалерея та ресурси для мандрівників з
інвалідністю;
 Безмежні подорожі: http://www.limitlesstravel.org/ Компанія, що
базується на американському ринку, пропонує доступні тури до
Європи;
 Sage Traveling: https://www.sagetraveling.com/ Інформація для
мандрівників з інвалідністю про доступні тури / готелі / круїзи по
Європі.
Більше від Smarter Подорожі:
 7 порад щодо безпеки для старших мандрівників

https://www.smartertravel.com/7-safety-tips-senior-travelers/
 Подорож з інвалідністю: які ваші права?
https://www.smartertravel.com/traveling-with-a-disability-whatare-your-rights/
 Подорожі з обмеженнями харчування
https://www.smartertravel.com/traveling-dietary-restrictions/
 Забезпечення туристичної діяльності для людей з інвалідністю,
їхніх друзів і сім'ї https://gowheeltheworld.com/
Агротуризм в Інтернеті.
Можливості, які надає користувачеві сучасний Інтернет-простір, безцінні
і дозволяють вивчати кращий сучасний досвід у сфері агротуризму, не
виходячи з офісу або дому.
Нижче наведені офіційні веб-сайти національних агротуристичних
організацій тих країн, в яких цей вид туризму набув найбільшого
розвитку. З їх допомогою можна самостійно вивчати європейський
досвід організації сільського туризму, знайомитися зі здобутками у цій
сфері, налагоджувати партнерські контакти з закордонними
асоціаціями, підприємцями і туроператорами сільського туризму.
Зрештою, кожен з наведених сайтів пропонує умови прямого
маркетингу, тобто можливості через сайт підшукати і забронювати для
себе агрооселю у будь-якому регіоні Євросоюзу.
Грузія

Болгарія

http://brilliantgeorgia.com

www.alternative-tourism.org

Данія
www.bondegaardsferie.dk

Бразилія
http://www.abtr.com.br

Ірландія
http://www.country-holidays.ie

Великобрит
анія
www.visitbritain.com

Ісландія

www.farmstayuk.co.uk
www.bedandbreakfastnationwide.c
om

Іспанія

www.farmholidays.is

http://www.raar.es
www.ecoturismorural.com

Греція
www.guestinn.com

Італія
http://www.agriturist.it

Румунія
Кіпр

www.agrotourism.com.cy

Латвія

http://www.celotajs.lv
www.traveller.lv

Литва

http://www.lithuaniancountryside.c
om
www.atostogos.lt

https://www.visitportugal.com/en

Португалія
www.cenort.org.yu

Сербія
www.agroturist.sk

Словаччина
Люксембург http://www.ont.lu
www.gites.lu
Молдова

Миксика

https://madein.md/en/news/touris
m-madeinmd/agritourism-theharmony-between-nature-andagriculture

США,

https://agritourismworld.com/comp
onent/mtree/usa-bystate?Itemid=
https://www.agritourscanada.com/
about-agritours-canada.shtml

http://www.guestranch.com

Нідерланди http://www.dutchfarmholidays.com
Нова
Зеландія

www.sloveniatourism.si/?podezelje_l=0

http://www.greentour.com.ua

Канада
Україна

http://www.ruraltours.co.nz

Норвегія
www.bbnorway.com

Фінляндія

www.norsk-bygdeturisme.no

Франція

www.agro-tourism.pl

Чеська
Республіка

www.lomarengas.fi
http://www.gites-de-france.com
www.gites-de-france.com
www.accommodation.cz
www.eceat.cz
www.istra.hr

Польща

www.bauernhof-ferien.ch
http://www.antrec.ro

Хорватія
http://www.bopalantgard.org

Національні організації сільського туризму та агротуризму країн
Європи у кінці 1990-х pp. об’єдналися в Європейську федерацію
фермерського та сільського туризму (European Federation for Farm
and Village Tourism). Скорочена назва федерації - «EuroGites».
Основною метою федерації EuroGites визначено:
o всебічну популяризацію цінностей відпочинку в сільській
місцевості;
o вивчення та збереження потенціалу сільського туризму в
Європі;
o сприяння розвитку сільського зеленого туризму в усіх
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аграрних районах Європи;
o запровадження принципів сталого туризму для різних форм
організації відпочинку у сільській місцевості;
o цільове інвестування проектів розвитку сільського туризму,
які
підтримують
принципи
збереження
біотичного,
ландшафтного й етнокультурного різноманіття Європи та
сприяють росту зайнятості сільських громад;
o надання
різноманітної
(передусім,
консультаційної,
маркетингово-рекламної,
навчально-тренінгової
тощо)
допомоги організаторам сільського зеленого туризму.
З основними напрямами діяльності EuroGites можна детальніше
ознайомитися, завітавши на офіційний веб-сайт цієї міжнародної
організації ( http://www.eurogites.org ).
Ознайомитися із туристичними пропозиціями окремих господарств із
різних куточків України можна, зокрема, на сайтах:
www.greentour.com.ua – Сільський зелений туризм;
www.ruraltourism.com.ua – Зелений туризм;
www.navkolosvitu.com.ua – Навколосвіту. Зелений туризм в
Україні;
www.otdihaem.in.ua – Зелений туризм в Україні;
www.bazi-otdiha.com.ua – Відпочинок в Україні;
www.turizm-karpaty.com.ua – Туристичний довідник Карпат;
www.karpatami.org.ua – Довідник відпочинку в Карпатах.

РОЗДІЛ 9. Х ТО Є ХТО В ДОСТУПНОМУ ТУРИЗМІ ДЛЯ ВСІХ В
Є ВРОПІ
Є кілька організацій, які спеціалізувалися лише на туризмі для всіх і які
ми повинні виділити в цьому розділі.
Серед них:
В Європі:
ENAT – є Європейською мережею доступного туризму. Заснована в
2006 році 9 організаціями, які хотіли створити мережу для всіх, хто
«підтримує або хоче знати більше про доступний туризм у Європі».
Його велике досягнення полягає в управлінні всією інформацією, що
стосується передового досвіду в доступному туризмі в Європі, і великою
базою даних всіх осіб, компаній або організацій, які зацікавлені і
роблять справи в галузі доступного туризму в Європі. Для подальшої
інформації: www.accessibletourism.org
EDF – це Європейський форум інвалідів. EDF є незалежною та
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неприбутковою європейською організацією, яка представляє інтереси 348
50 мільйонів людей з інвалідністю в Європейському Союзі та яка
бореться за їх права. Для подальшої інформації:www.edf-feph.org
EUCAN – це Європейська концепція «Мережі доступності» (мережа
експертів Європейської концепції доступності). Для подальшої
інформації:www.eca.lu
EIDD – це Європейський інститут дизайну та інвалідності, тепер
називається Design for All Europe (Європейський інститут дизайну для
всіх в Європі). Мета цього інституту полягає в забезпеченні якості життя
через дизайн для всіх. Додаткова інформація на http://dfaeurope.eu/
EDeAN – Європейська мережа електронної доступності та дизайну для
всіх. Це мережа з 160 організацій держав-членів Європейського Союзу
та Норвегії, і її метою є забезпечення доступу до Інформаційного
Суспільства для всіх громадян. Додаткова інформація на
www.edean.org
OSSATE - це «Єдиний магазин доступного туризму в Європі», який
надає інформацію про доступність туристичних місць у 6 країнах:

Австрії, Бельгії, Данії, Греції, Норвегії, Швеції та Великобританії.
Веб-сайт, який доступний як послуга для власників та постачальників
даних у Європі, управляється EWORX S.A., Греція www.eworx.gr
В Австрії: ÖHTB (Австрійська організація допомоги людям, які є
глухими та сліпими та людьми зі значними порушеннями слуху та / або
зору). Більше інформації: www.oehtb.at
Європейська мережа по доступному туризму 41 Atempo - це
організація, яка бореться за рівність людей. Більше інформації:
www.atempo.at
В Бельгії: Toegankelijkheidsbureau - TGB – є центром з доступності
Фламандії. Більше інформації: www.toegankelijkheidsbureau.be
Assoc. Nat. pour le Logement des Personnes Handicapées (ANLH) –
Національна асоціація з розміщення людей з інвалідністю. Вони
створили різні онлайн-бази даних. Більше інформації: www.anlh.be
Автономія

–

Більше

інформації:

www.autonomia.org

Infopunt Toegankelijk Reizen – є інформаційною службою про доступний
туризм, що належить Туристичному уряду Фландрії. Більше інформації:
www.toegankelijkreizen.be
У ДАНІІ: Foreningen Tilgængelighed for Alle: це організація, яка
розробила ярлик доступності з датськими стандартами якості, і вона
надає інформацію про доступність громадських місць у Данії та Швеції.
Організація була партнером Європейського проекту OSSATE. Більше
інформації: www.godadgang.dk
У ФІНЛЯНДІ: RullatenRy - організація, яка сприяє доступному туризму у
Фінляндії та розробляє туристичні путівники з доступною туристичною
інформацією Фінляндії. Більше інформації: www.esteetontamatkailua.fi

В НІМЕЧЧИНІ: NATKO – це Національний координатор з туризму для
всіх. Для подальшої інформації: www.natko.de
В ІРЛАНДІЇ: Failte Ireland - це туристична і торгово-консультативна
організація для інвалідів. Більше інформації:www.failteireland.ie/
Національний орган з питань інвалідності - Додаткова інформація:
www.nda.ie
В ІТАЛІЇ: перші італійські туристичні послуги та допомога людям з
інвалідністю http://www.accessibleitalianholiday.com/
В ЛЮКСЕМБУРЗІ: Office National du Tourisme - це туристичний
інформаційний офіс у Люксембурзі та має послугу HELP для надання
інформації та надання послуг людям, які потребують допомоги в
Люксембурзі. Більше інформації: www.ont.lu
Info-Handicap - це некомерційна організація, яка брала участь у
багатьох європейських проектах. Вони опублікували низку посібників з
доступних туристичних ресурсів та туристичних послуг у Люксембурзі.
Більше інформації: www.info-handicap.lu.
У НОРВЕГІЇ: Відвідайте Осло - громадська організація, відповідальна за
туризм і туристичну інформацію міста Осло. З 2004 року вона
розробляє інформацію про доступність туристичних ресурсів міста для
людей з різними типами інвалідності, включених до загальних брошур.
Для подальшої Європейської мережі доступного туризму інформація:
www.visitoslo.com
В ПОРТУГАЛІЇ: Національний секретаріат з реабілітації інвалідів
(SNRIPD).
Більше інформації: http://www.inr.pt/category/1/1/acessibilidades
Доступний
туризм
для
всіх
в
Португалії:
www.aptta.com
http://accessibleportugal.com/ http://apn.pt/apn/turismo_acessivel/
І ІСПАНІЇ: ONCE Foundation - це фонд, який належить до (Національної
організації осіб з інвалідністю по зору іспанців). Організація була
створена в 1988 році для співпраці і солідарності суспільства осіб з
інвалідністю по зору в Іспанії з іншими спільнотами інвалідів.
Організація допомогає інвалідам вдосконалювати та покращувати свої
умови життя – www.fundaciononce.es
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POLIBEA TURISMO – це цифровий журнал іспанською та англійською
мовами, який публікує інформацію про доступний туризм для всіх в
Іспанії - https://polibea.com/
PREDIF – є конфедерацією неприбуткових об'єднань на державному
масштабі, яка представляє більше 30 000 людей з великою фізичною
непрацездатністю. Серед його найвідоміших проектів, пов'язаних з
доступним туризмом для всіх в Іспанії, є: путівник 100 доступних готелів
в Іспанії - паперовий і цифровий формат www.predif.org
FUNDACIÓN SIDAR – є постійною та добровільною робочою групою,
що складається з експертів з нових технологій та їх доступності. Їх
членами є представники основних інституцій та асоціацій, пов'язаних з
інвалідністю, компаній з сектору нових технологій, з державного сектору
та,
загалом,
людей,
зацікавлених
керувати
інформаційним
суспільством, доступним для всіх. Для отримання додаткової
інформації: http://www.sidar.org/#goto_a11yhoy
Design for All Foundation – є фондом, який має на меті об'єднати
керівників компаній, організацій та адміністрацій, які відчувають
необхідність покращити ставлення своєї організації до сталого розвитку
та людського різноманіття: www.designforall.org
В ШВЕЙЦАРІЇ: Mobility International Schweiz (MIS) – Організація
подорожуючих консультантів для людей з інвалідністю, для асоціацій
інвалідів та для туристичної індустрії Швейцарії. Її головним завданням
є збір інформації про доступний туризм по всьому світу і поширення
цієї. Більше інформації:www.mis-ch.ch
В АНГЛІЇ: Туризм для всіх - консорціум Сполученого Королівства серед
добровільних та урядових бізнес-організацій у сфері туризму для всіх Додаткова інформація: www.tourismforall.org.uk
Visit Britain – рекламний офіс з туризму у Великобританії. Організація
розробила систему сертифікації доступності для розміщення туристів
(Національна доступна схема) в рамках своєї програми дій «Якість».
Більше інформації: www.visitbritain.com/en/accommodation

Н АДИХАЮЧІ ЦИТАТИ З ПОДОЛАННЯ ІНВАЛІДНОСТІ
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●

●
●

●
●

●

“Моя порада іншим людям з інвалідністю - зосередитися на
речах, які ваша непрацездатність не заважає вам добре
виконувати, і не шкодуйте про те, що вона втручається. Не
будьте інвалідом, як фізично, так і духом». Стівен Хокінг.
«Рано я виявив, що найважче подолати не фізичну нездатність,
а психічний стан, який він викликає. Світ, я виявив, має спосіб
прийняти людину в значній мірі за власним рейтингом. Якщо він
дозволить йому втратити, щоб змусити його збентежитися і
вибачитися, він змусить себе збентежити інших. Але якщо він
здобуває власну повагу, повага до тих, хто його оточує,
приходить легко». Александр де Сіверський.
«Коли ви чуєте слово «інвалід», люди негайно думають про
людей, які не можуть ходити або говорити, або робити все, що
люди сприймають як належне. Тепер я нічого не приймаю як
належне. Але я вважаю, що справжня інвалідність - це люди, які
не можуть знайти радості в житті». Тері Гарр.
«Ми, ті, хто кинув виклик, ми повинні бути почуті. Для того,
щоб розглядатись не як інвалід, а й як людина, яка має, і буде
продовжувати цвісти. Нас слід розглядати не тільки як
перешкоду, але і як цілісну людину». Роберт М. Хенсель.
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"Я не можу змінити напрямок вітру, але я можу налаштувати 352
свої вітрила, так, щоби завжди доходити до місця призначення."
Джимі Діан.
«Все моє життя прагнуло довести, що люди помиляються, щоб
показати їм, що я можу робити те, що вони не думали, що я
можу зробити». Девід А. Патерсон.
«Безперервні зусилля - а не сила чи розум - є ключем до
розкриття вашого потенціалу». Вінстон Черчель.
«Різниця між тими, хто зазнає невдачі, і тими, хто досягає
успіху, досягається значною мірою наполегливістю. Ніколи не
кидайте». Чарльз Шваб.
“Коли всі інші говорять, що ви не можете, рішучість каже,” ТАК
МОЖЕТЕ. ”» Роберт М. Хенсель.
"Усі середовища з високими обмеженнями сприяють інноваціям".
(Арно Ленглет - генеральний директор https://www.pandaguide.fr/notre-mission )
Настав час розглядати інвалідність як можливість для
просування людства.
https://www.thefreshquotes.com/90-disability-slogans-and-quotes/

НАДИХНІТЬСЯ ЦИМ ВІДЕО СЮЖЕТОМ, ЧОГО МОЖЛИВО ДОСЯГНУТИ
ЛЮДИНІ “МІЙ ШЛЯХ – НЕЙМОВІРНА ІСТОРІЯ ПАРАОЛІМПІЙСЬКОГО
ЧЕМПІОНА”
https://www.youtube.com/watch?v=783JI_eub0Y

Р ОЗДІЛ 10. К ОРИСНІ ЛІНКИ З ТУРИСТИЧНОЇ ДОСТУП НОСТІ
УКРАЇНА
https://www.facebook.com/dostupnoukraine/
https://www.greentour.com.ua/en
https://westsportcenter.com.ua/
http://www.bukovina.biz.ua/news/7344
http://xutir-savky.com.ua.
http://www.etno-selo.com.ua.
http://kr-admin.gov.ua/Tourism/index.php?q=Green/4.html.
http://tourlib.net/statti_ukr/siltur2.htm
http://osvita.ua/vnz/reports/tourism/list/20/
http://www.menr.gov.ua/
http://www.icp.org.ua/
http://www.ruraltourism.com.ua
www.bazi-otdiha.com.ua
http://www.turizm-karpaty.com.ua
http://www.karpatami.org.ua
http://www.gcs.org.ua/eng

ПОЛЬЩА
http://caferownik.pl/
http://www.pzn.org.pl/
http://widzialni.org/
http://niepelnosprawni.pl/
http://www.kartaparkingowa.pl/
http://niepelnosprawni.gov.pl/container/publikacje/dostepnosc-serwisowinternetowych/WCAG%202.0%20Podrecznik%20dobrych%20praktyk.pdf
http://niepelnosprawni.gov.pl/container/publikacje/edukacja/nauka%20i%20praca%20osob
%20z%20niepelnosprawnoscia%20intelektualna.pdf
http://turystykabezbarier.pl/o-projekcie.php
http://pttk.com.pl/
http://www.agroturystyka-ggg.pl/download/Przepisy_prawne__turystyce_wiejskiej.pdf
http://www.fundacja.podrozebezgranic.pl/
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000646
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/
http://www.popon.pl/
https://psoni.org.pl/
http://www.integracja.org
https://www.spes.org.pl/
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/
https://www.pttk.pl/aktywna/tacysami/
http://www.pit.org.pl/?lng=en
http://www.agroturystyka-ggg.pl/
http://zielonalinia.gov.pl/

ГРУЗІЯ
https://matsne.gov.ge/en/document/view/4001171?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30316?publication=9#
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3176389?publication=0
http://disability.ge/index.php?lang=en
http://taxinfo.ge/images/stories/sxva/tax_code_of_georgia.pdf
https://www.temi-community.org/en
http://segeorgia.org/cmore.php?PID=139?PID=139&ln=en

ЛАТВІЯ
http://www.videspieejamiba.lv/
http://www.videspieejamiba.lv/lat/pieejama_vide_attelos/
https://www.daba.gov.lv/public/lat/search/?sa=&q=Praktisk%C4%81s+rekomend%C4%81ci
jas+uz%C5%86%C4%93m%C4%93jiemm+t%C5%ABrisma+jom%C4%81&veids=1&cx=0073
87259513869418598%3A5wc9qkqcxfc&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&hl=lv
https://likumi.lv/ta/id/274995-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-208-15-publiskasbuveshttp://www.lm.gov.lv/lv/personam-ar-invalidati/atvieglojumi-personam-ar-invaliditati
http://mapeirons.lv/lv
https://likumi.lv/doc.php?id=50026
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/454
https://likumi.lv/doc.php?id=258572
https://likumi.lv/doc.php?id=256866
https://likumi.lv/doc.php?id=5490
https://www.celotajs.lv/lv/news/topic/view/likumi?lang=lv
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/878

МОЛДОВА
http://lex.justice.md/md/344149/
http://lex.justice.md/md/343361/
http://lex.justice.md/md/376758/
http://lex.justice.md/md/%20372683%20/
http://www.keystonemoldova.md/ro/publications-and-resources/publications/
http://motivatie.md/media/Publicatii/Carti_brosuri_rapoarte_analiza/Maket_Buclet_AS.pdf
http://motivatie.md/media/Publicatii/Carti_brosuri_rapoarte_analiza/Raport_analiza_a_legi
slatiei_si_a_standardelor_tehnice_in_domeniul_accesibilitaii_pentru_persoanele_cu_diza
bilitati_locomotorii.pdf
http://motivatie.md/media/Publicatii/Ghid%20Acomodarea%20locului%20de%20munca%20
pentru%20persoanele%20cu%20dizabilit%C4%83ti.pdf
http://motivatie.md/harta-accesibilitate/
https://ince.md/ro/noutci-i-evenimente/mese-rotunde/1155-masa-rotund-cu-genericulantreprenor-cu-dizabilitati-un-potential-nevalorificat-pentru-economia-nationala.html

ПОРТУГАЛІЯ
http://www.inr.pt/content/1/1/bemvindo
https://www.associacaosalvador.com/o-que-fazemos/acessibilidades/1261/
https://www.associacaosalvador.com/o-que-fazemos/manual-para-pessoas-comdeficiencia-motora/1175/
http://www.acapo.pt
http://vidaindependente.org
http://www.inr.pt/content/1/1185/lei-da-nao-discriminacao
http://www.inr.pt/category/1/39/direitos-fundamentais
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https://business.turismodeportugal.pt/pt/Paginas/homepage.aspx
http://accessibleportugal.com/turismo-acessivel/
https://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/Boas_Praticas/Paginas/boas-praticasacessibilidade-alojamento-turistico.aspx
https://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/Boas_Praticas/Paginas/boas-praticas-deacessibilidade-animacao-turistica.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/Boas_Praticas/Paginas/boas-praticas-thter.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/Boas_Praticas/Paginas/boas-praticasacessibilidade-alojamento-turistico.aspx
http://empreendedorismo.pt
https://iefponline.iefp.pt/IEFP/progInvesteJovem2.do?action=overview
https://www.chaves.pt/pages/665
https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/EmpreendedorismoInovacao/Empreendedorismo/Guias-e-Manuais-de-Apoio.aspx
https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/EmpreendedorismoInovacao/Empreendedorismo/Apoios-e-Incentivos.aspx
https://www.apd.org.pt/dmdocuments/Capacitar+_Empreender__Inclusão_final.pdf
http://www.portugalacessivel.pt/default/home
http://webresources.ana.pt/myway/ana_myway.html
https://www.tur4all.pt
https://www.tourism-for-all.com/pt/home
http://www.accessibletourism.org
http://azoresforall.com/pt/#contact
http://tour4all.org/homepage-2/
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284418077

Різне
https://www.rt4all.net/
https://www.farmstayplanet.com/
http://www.agritour.com
http://www.agritourism.net
http://www.agritours.com
https://ecoclub.com/ecotourism
http://www.ekoturism.org
https://www.agriturismo.net
http://www.organicholidays.com/

10.1. Інші матеріали
Пропоновані книги та ресурси допоможуть вам краще зрозуміти
теми, викладені в дослідженні
Публікації
Порядок денний 21 для індустрії подорожей і туризму (1996),
Спільна публікація СОТ, ВТТК і Ради Землі містить практичні кроки, які
уряди і приватні компанії можуть вжити для реалізації цілей Саміту
Землі в Ріо і зробити туризм більш стійким.

Національне та регіональне планування туризму: методології та
приклади
(1994)
встановлює
основні принципи підготовки планів
розвитку туризму на національному
та регіональному рівнях з акцентом
на
інтегрованому
підході,
балансуючи економічні, екологічні
та соціокультурні фактори для
досягнення сталого туризму.
Керівництво СОТ для місцевих
органів влади щодо розвитку сталого туризму (1998), місцева
влада, що відповідає за округи, райони, міста, села, сільські райони та
місця залучення, все частіше залучається до розробки та управління
багатьма аспектами туризму. Ця книга надає їм цінні критерії та
методики для адекватного планування та управління. Вперше
відредагований у 1992 році та повністю оновлений у 1998 році, окрім
загального обсягу, додаткові обсяги також доступні для Африки,
Саудівської Аравії, Тихоокеанського регіону та Америки.
Сталий розвиток туризму у СОТ: збірка належних практик (2000). Ця
публікація містить близько 50 тематичних досліджень, зібраних з 31
країн СОТ. Ці випадки представляють велику різноманітність з точки
зору тем і типів зацікавлених осіб. Методична презентація цих випадків
дозволяє читачам дізнатися про передумови, фактори успіху для
стійкості та уроки, отримані з цього досвіду.
Сталий розвиток туризму: анотована бібліографія (останнє видання
листопада 1999 р.) - найбільш повна та періодично оновлювана
колекція книг і статей на цю тему, ця публікація є цінним джерелом для
подальшої інформації та досліджень у вищезгаданій сфері. Тематичний
індекс дозволяє легко шукати за темами.
СОТ Що треба знати менеджерам з туризму: практичний посібник з
розробки та використання показників сталого туризму (1996) визначає
набір ключових показників, і додаткових показників для прибережних,
острівних, гірських, міських, культурних та природних районів, описує
методологію для визначення специфічних показників для вимірювання
екологічного та соціально-економічного впливу туризму.
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Рекомендації СОТ щодо сталого розвитку та управління туризмом
у національних парках та захищених районах (1992). Спільна
публікація СОТ, ЮНЕП та МСОП з метою надання допомоги
відповідним органам влади у досягненні сталого використання своїх
національних парків та охоронних територій, як основних напрямків
екотуризму. Переглянуте видання цієї публікації (вперше відредаговане
у 1992 році) перевидана у 2001 році.
СОТ поза зеленим горизонтом: принципи сталого туризму, вид. Ширлі
Ебер (1992, Концерн з туризму / WWF UK Ltd).
Стійкий туризм, орієнтований на громаду: Довідник C Urquico (1998
ASSET, Філіппіни) - Визначає наслідки громадського підходу до туризму
та надає практичні рекомендації щодо успішного запуску та запуску
проектів соціального туризму в країнах, що розвиваються.
Керівництво з туризму в громаді Марка Манна (2000 р. Туризм /
сканування Землі). - Довідник соціального туризму - це книга з
додатковими списками, розширеними описами турів, корисним
відповідальним туризмом, розділами про принципи соціально
відповідального туризму тощо.
Конфлікт і зміни в сільській місцевості Гай М. Робінсон (1990, John
Wiley & Sons Ltd.) - Загальна тема книги - це те, як сільські райони
постраждали від економічних змін і урбанізації в повоєнний час.
Сучасні проблеми в розвитку туризму: під редакцією Д. Г. Пірса і Р.
В. Батлера (1999, Routledge). - Ця книга знаходиться на передньому
краї швидко розвивається галузі і буде цінним ресурсом для всіх, хто
зацікавлений у зміні обличчя туризму; він поєднує дослідження
сучасних проблем розвитку туризму з уважним вивченням підходів до
досліджень туризму.
МСОП, Всесвітній союз охорони природи, 2002. «Туризм і
охоронювані території», вип. 12, № 1 журналу «Парки», МСОП, Захід,
Швейцарія Парки для життя: дія для захищених територій у Європі,
опублікована МСОП - Всесвітній союз охорони природи (1994) - це один
з багатьох регіональних планів дій Комісією з питань національних
парків і охоронних територій (CNPPA) в результаті IV Всесвітнього
Конгресу парків (Каракас, Венесуела, 1992 р.) і як внесок у виконання
Каракаського плану дій.

Співробітницькі підходи до управління природними ресурсами:
випадок управління прибережною смугою в районі Путталам, Фоелл,
Дж., Харрісон Е. та Стіррат, Р.Л. (2000)
Зберегти або знищити: туризм і навколишнє середовище, Джонатан
Кроал (1995, фонд Калусте Гюльбенкян).
Туристичний розвиток Дуглас Пірс (1989, Longman Scientific &
Technical, 2-е видання) - це книга, що має велике значення для
студентів, викладачів і дослідників у всіх аспектах туризму, а також для
професіоналів туристичної / туристичної галузі; ширший фокус цього
другого видання також допомагає тим, хто бере участь у дослідженнях
розвитку та агентствах з розвитку та організаціях, що мають інтереси в
галузі туризму.
Назустріч якісному сільському туризму (Європейська Комісія,
1999), ЄС Брюссель
Всесвітня комісія з охоронних територій, 2002. «Сталий туризм в
охоронюваних районах: керівні принципи планування та управління».
МСОП, Всесвітній союз охорони природи, Заліз, Швейцарія.
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10.3. Вебграфія (станом на 28-05-2021)
Дослідження
місце блогу:

доступного

туризму,
Відвідайте Англію:

http://accessibletourismresearch.blog
spot.com.
Європейський Форум Доступності:
www.edf-feph.org/
європейська
мережа
туризму (ENAT):

доступного

www.visitengland.org
Всесвітня програма дій щодо інвалідів,
частина 2:
www.un.org/disabilities/
www.disstudies.org

www.accessibletourism.org
Європа для всіх:

Всесвітня
(UNWTO):

www.europeforall.com/home.seam
Міжнародна повітряно транспортна
асоціація (IATA):

www.unwto.org
http://ethics.unwto.org/en/content/acc
essible-tourism

www.iata.org
www.iata.org/publications/airlinesinternational/
Rolling Rains Report:
http://www.rollingrains.com/
Сідней для Всіх:
www.sydneyforall.com/
Європейський каталог доступного
туризму:
http://pantou.org
Угода ООН:
https://www.un.org/development/desa
/disabilities/

Туристична

Організація
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Для нотаток:

АНКЕТА

Назва об’єкту ___________________________________________________________
Адреса об’єкту __________________________________________________________
1. Безпроблемне пересування по прилеглій території

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Показники
Мінімальна ширина тротуарів на
1500 мм
вулицях
Поверхня тротуару рівна і неслизька
Відсутність сходів на тротуарах
У тротуарі немає вибоїн, щілин, швів розміром
більш ніж 13 мм

Так

Ні

Примітка

Максимальна висота бордюрів
150 мм
Наявність пандусу для виїзду з автостоянки на
тротуар перед будинком

2. Зона паркування автомобілів
2.1.
2.2.

Показники
Так
Наявність стоянки недалеко від об'єкту
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 похилою
площиною (пандусом)

2.5.

Наявні знаки-піктограми „Стоянка для інвалідів"

Ні

Примітка

362
362

3. Входи/виходи, двері

3.1
3.2

Показники
Зручне розташування дверей:
Ширина проходу вхідних дверей (в просвіті) >- 850 мм

3.3
3.4

Вхід прямий і рівний
Решітка /щітка для витирання ніг не створює бар'єру

3.5

При необхідності облаштування порогу, його висота не
повинна перевищувати (2,5 см)

3.6

краї порогу заокруглені
Ручки дверей мають форму, поверхню та розташування,
зручні для охоплення рукою.

3.7

Двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для
фіксації дверних полотен в положенні „зачинено" і
„відчинено".

3.8

Доступні для осіб з інвалідністю усі частини будівлі

3.9

Для інвалідів з вадами зору передбачена система
візуальної, тактильної та звукової інформації, що
позначає:

4. Сходи і пандуси
Показники
4.1.
Сходи
4.1.1.
Сходи неслизькі, мають спеціальне покриття

Транскордонний мікро-проект: «ЗАХИСТ ГРОМАДЯНСЬКИХ ПРАВ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ І СТВОРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ НИХ ПІЗНАВАТИ УНІКАЛЬНУ
КУЛЬТУРНУ І АРХІТЕКТУРНУ СПАДЩИНУ МІСТ ЛЬВОВА І ПЕРЕМИШЛЯ»

Ознак/аудиту доступності об'єктів для користування людьми з інвалідністю

Так

Так

Ні

Ні

Примітка

Примітка

Транскордонний мікро-проект: «ЗАХИСТ ГРОМАДЯНСЬКИХ ПРАВ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ І СТВОРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ НИХ ПІЗНАВАТИ УНІКАЛЬНУ
КУЛЬТУРНУ І АРХІТЕКТУРНУ СПАДЩИНУ МІСТ ЛЬВОВА І ПЕРЕМИШЛЯ»

4.1.2.

Сходи мають тактильне (рельєфне) та візуальне
(кольором) попередження на початку і в кінці сходів

4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.

Конструкція сходинок безпечна
Суцільні, без розривів
Наявність поруччя при сходах

Зауваження та доповнення:
4.2.

Пандуси

4.2.1.
4.2.2.

Пандус захищений від атмосферних опадів.
Висота підйому кожного маршу пандуса не перевищує 0,8
м

4.2.3.

Так

Ні

Примітка

ухил не менше ніж 1:12
Горизонтальні майданчики на поворотах
Розміри площадки не менше 1,5 х 1,5 м.

4.2.4.

Ширина пандуса відповідає основним параметрам
проходів

5. Коридори
Показники
5.1.

Мінімальна ширина коридору в місцях постійного
відвідування осіб з інвалідністю 1800 мм

5.2.

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

5.3.

Предмети інтер'єру в коридорі не ускладнюють
пересування осіб з інвалідністю

Так

6. Туалети і душові кабінки
Показники
7.1
Туалет з мінімальними розмірами 1,500мм х 1,500мм Двері
відкриваються назовні.
7.2

Двері мінімальною шириною 850 мм, легко відчиняються

7.3
7.4

Замок на дверях можна відімкнути однією рукою
Сидіння унітазу 50 см над рівнем підлоги (на рівні сидіння
крісла-візка)

7.5
7.6

Пристрій зливу води доступний
Поруччя надійно закріплені, можуть витримати вагу 130кг

7. Позначення (піктограми)
Показники
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.
10.9.
10.10.
10.11.

Є вказівники напрямку
Є позначення входу
Є позначення про доступність
Доступний огляд
Доступні місця харчування
Доступні туалети
Доступні місця для паркування
Доступні в'їзди
Позначення легко читаються і зрозумілі
Позначення видимі з рівня сидячи
Позначення мають контрастну поверхню

Так

Так

Ні

Ні

Примітка

Ні

Примітка

Примітка

