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Вдоволь солнцем напитаться. 

Даже пляшет в саду тополь, 

Это дело, это лад, 

Едем, едем в Севастополь, 

Разрешил товарищ Блат… 

Час настал, кончаем сборы, 

На дорогу собран харч 

Козырь выключил моторы, 

Становися. Шагом марш [1,л.10]. 

В практике пионерского лагеря ―Маяк‖ коллективные творческие отчѐты о походах часто 

проводились в форме имитации телепередач. На период подготовки к таким отчѐтам отряды 

превращались в редакции популярных телепередач, которые сами же себе выбирали. Передачи 

могут быть взяты разные: ―Клуб кинопутешествий‖,‖Возьмѐмся за руки, друзья‖,‖Здоровье‖, 

‖Реклама‖, ‖Взгляд‖, телемост и др. 

Чтобы вызвать у подростков стремление к тесному взаимодействию друг с другом в 

туристском отряде было организовано соревнование между ребятами, выполняющими 

общественные поручения в группах (имеющих при этом и индивидуальные задания) по 

следующим направлениям: 1) изготовление туристского снаряжения; 2) организация 

общественно-полезной деятельности и поисковой работы; 3) шефская работа с младшими 

школьниками по обучению их туристскому мастерству; 4) участие в художественной 

самодеятельности. Общее руководство соревнованием осуществлялось советом туристского 

отряда. Подведением итогов, анализ и внесение некоторых корректировок проводилось на 

регулярных (один раз в месяц) собраниях туротряда, где честное и принципиальное обсуждение 

ребятами оценок общественно-полезной деятельности друг друга влияют на формирование у 

них общественной направленности. 

Творческий отчѐт помогает восстанавливать прерванные на время похода связи между 

членами туристско-краеведческой группы и остальной частью коллектива школы, дружины, 

лагеря. На творческом отчѐте каждый ребѐнок может проявлять себя, а весь большой коллектив 

узнает о каждом туристе. Каждый ребѐнок будет чувствовать внимание к себе, а потому он 

будет больше дорожить коллективом. Такой отчѐт способствует развитию у ребят способности к 

коллективному творчеству. И, наконец, он является яркой эмоциональной точкой 

воспитательного цикла, связанного с подготовкой и проведением похода. 
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СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСТУПНИХ ТУРИСТСЬКИХ МАРШРУТІВ  

ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

 

В світі постійно та одночасно точиться близько 50 воєн та військових конфліктів, від 

ДТП на дорогах світу щорічно гине близько 1 млн. осіб та отримує каліцтво близько 5 млн. осіб, 

десятки різноманітних хвороб (від спадкових до набутих) спричиняють часткову фізичну та 
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психічну неповноцінність людини. Не оминула так сумна реальність і Україну. За даними 

Міністерства соціальної політики на 1 січня 2014 р. кількість осіб з інвалідністю складає 

близько 3 млн. осіб (6,2% населення країни) та продовжує зростати [1]. Туризм може стати 

корисним в якості методів соціальної реабілітації, абілітації та ідентифікації інвалідів в 

суспільстві. Розробка спеціалізованих програм для занять різними типами туризму та наявність 

туристських маршрутів адаптованих до потреб людей з обмеженими можливостями є 

актуальним у світі сучасної науки. Тема адаптивного туризму та створення єдиного 

туристського простору в науково-дослідній літературі розкрита доволі слабко. Останнім часом в 

наукових виданнях відмічений ряд публікацій українських, білоруських та російських вчених 

присвячених темі адаптивного туризму [2-4]. 

Метою статті є розкриття специфіки організації спортивних туристських маршрутів для 

осіб з інвалідністю на шляху створення єдиного туристського простору в рамках державної 

програми «Безбар’єрна Україна» [8]. 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні» органи державної влади, підприємства (об’єднання), установи і організації (незалежно 

від форм власності і господарювання) зобов’язані створювати умови для безперешкодного 

доступу інвалідів до жилих, громадських і виробничих будинків, споруд, громадського 

транспорту, вокзалів, аеропортів та інших об’єктів; передбачено забезпечення осіб з 

функціональними обмеженнями необхідними умовами для вільного доступу і користування 

культурно-видовищними закладами і спортивними спорудами, для занять фізкультурою і 

спортом, забезпечення засобами спілкування, що полегшують їх взаємодію між собою та 

іншими категоріями населення тощо [5]. В основі закону лежить принцип доступності, який є 

складовою частиноюстворення  безбар’єрного середовища [8]. У тлумачному словнику С.І. 

Ожегова та Н.Ю.Шведової міститься дефініція терміну «доступ»: «прохід, можливість 

проникнення куди-небудь», та «доступний»: той, до якого чи по якому можна пройти» [6].За 

визначенням  вченихІ.М. Писаревського та  М. В. Тонкошкура туристський маршрут – це 

програма перебування туриста в подорожі, що включає відвідування певних пунктів та 

туристських об’єктів, а також участь у різноманітних туристсько-екскурсійних, культурно-

масових і фізкультурно-оздоровчих заходах [7]. 

Враховуючі визначення попередніх термінів можна зазначити, що доступний 

туристський маршрут – заздалегідь запланований або встановлений шлях туристської 

подорожі по якому можуть пройти особи (туристи) різних категорій інвалідності, який включає 

відвідування певних туристських об’єктів, а також участь у різноманітних туристсько-

екскурсійних, культурно-масових і фізкультурно-оздоровчих заходах. Розробка схеми маршруту 

та його програмне забезпечення є нерозривно пов'язаними паралельними 

процесами.Складовими туристського маршруту є початковий, проміжні і кінцевий пункти, 

стежки і дороги, які їх з’єднують (рис. 1). 

Всі складові маршрути повинні буди сплановані відповідно до фізичних можливостей 

туристів з інвалідністю: об’єкти інфраструктури обладнані згідно з вимогами технічного 

регламенту будівельних норм України (ДБН  В.1.2-9-2008), траси марковані за вимогами 

міжнародних стандартів туристського закування та ДСТУ 4100-2002. Всі доступні об’єкти 

інформуються знаком «Доступно для інвалідів» та за необхідністю можуть доповнюватись 

знаком який вказує напрям. На інформаційний них схемах та карта-схемах складних 

туристських маршрутах обов’язково слід вказувати яка конкретно категорія інвалідності має 

можливість відвідувати обраний маршрут, на туристських карта-схемах зарубіжних видань вже 

застосовується спеціалізований набір знаків: «доступно для слабозорих», «доступно для глухих» 

тощо, ця інформація подається у супроводі тексту абеткою Брайля та в доступних форматах. 
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Певним чиномвідносно фізичних можливостей туристів обирається тип маршруту який 

залежить від: 

 Території по якій він прокладений – далекобіжні (міжнародні, національні, 

регіональні), ближні, місцеві: 

-місцеві маршрути – ті, які починаються і закінчуються в одній місцевості (районі) та 

тривають не більше одного дня до них відносяться навчальні, прогулянково-пізнавальні та 

туристсько-пізнавальні маршрути: навчальні стежки спеціально розроблені для цілей навчання 

маршрути тривалістю до 3 годин;прогулянково-пізнавальні маршрути – маршрути, які тривають 

3-4 години;туристсько-пізнавальні маршрути – одноденні «маршрути вихідного дня» середньою 

тривалістю 4-8 годин; 

 

 
Рис. 1. Модель організації туристських маршрутів для осіб з інвалідністю (складено 

Топаловою О.І.). 

 

- ближні маршрути – довготривалі «маршрути вихідного дня», які охоплюють територію 

як свого, так і сусідніх районів і тривати 2-3 дня. Регіональні маршрути охоплюють територію 

регіону і тривають більше 3 днів, національні – виходять за межи регіону, міжнародні – за межі 

держави [9]. 

 Засобу пересування – пішохідний ( в.ч. «візочники»), велосипедний, лижний, 

водний, кінний, комбіновані. 

 Тривалості – короткотермінові,багатоденні. 

 Мети подорожі (призначення) – навчальні,пізнавальні (екскурсійні, краєзнавчі, 

екологічні), оздоровчі (рекреаційні), спортивні, екстремальні тощо. 

Класифікацію спортивних туристських походів по категоріям складності (ступенях) 

проводять маршрутно-кваліфікаційні комісії (МКК) при федераціях спортивного туризму. Ті 

маршрути, які визначені еталонними, заносяться МКК до класифікованих туристських 

маршрутів. 

Невід’ємною частиною туристського маршруту є шляхи та стежки (тропи) які з’єднують 

або розгалужують певні об’єкти. Для загальної безпеки шлях маршрут має бути прокладений по 

відносно рівній місцевості зі стійким та твердим поверхневим слоємґрунту. При прокладанні 

стежин необхідно забезпечити їх незатоплюваність під час сильних злив. На болотяних ділянках 
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маршруту споруджувати дощаті настили, при наявності струмків – мости, а при уклоні 

місцевості – поручні. Природна тропа повинна бути обладнана вказівними стовпами, світловими 

приладами, інформаційними стендами, вказівними знаками, кольоровими бортами, маркерами з 

контрастною краскою, індикаторами та поручнями для сенсорної групи туристів. Бажано на 

маршрутах встановити туалети, площадки для відпочинку, пристрій виклику рятувальної 

служби. Довжина відрізку сигнального маршруту з комплексним обладнанням для сенсорної 

групи та інвалідів - «візочників» не повинна перевищувати 200 м, для інших категорій 

інвалідності та мало мобільної категорії населення сигнальна секція може бути збільшена до 

1500 м. Ширина стежинок повинна бути не менш 1,6 м бажано гравійне покриття та відсутність 

перепон. 

Методика розробки туристського маршруту в адаптивному туризмі складається з 5 

основних етапів:  

1. Вивчення можливостей групи за категоріями обмеженням функцій організму, що 

вказує на особливості  критеріїв доступності. 

2. Вибір об’єктів відвідування на  маршруті:  критерієм відбору є атрактивність 

об'єктів їх транспортна  та архітектурна доступність. 

3. Вибір початкового та кінцевого пунктів маршруту здійснюється за показником 

транспортної доступності, тобто зв'язності з місцем постійного проживання потенційних 

туристів. 

4. Розробка схеми маршруту: схема маршруту залежить від обраної форми. Маршрут 

– це напрям переміщення туриста. За схемою маршрути можуть бути лінійні, кільцеві, радіальні 

та комбіновані. Вибір пунктів по маршруту узгоджується з програмою відповідно до виду 

туризму, терміну та класу обслуговування. 

5. Вивчення оптимізація маршруту яка полягає у встановлені ряду об'єктивних та 

суб'єктивних обмежень. Обмеження визначаються перш за все цільовим споживчим сегментом 

(вік, життєвий цикл сім'ї, стиль та рівень життя тощо). Часові обмеження стосуються сезонності 

та терміну подорожі. Економічні обмеження виходять з умов функціонування ринку 

(кон'юнктура ринку, стан конкурентного середовища, цінова політика тощо). 

Слід зазначити, що теорія та практика розробки маршрутів, які б враховували специфічні 

потреби учасників адаптивного туризму (в першу чергу туристів-інвалідів)  в Україні 

знаходиться на вкрай незадовільному рівні. Природно,що такі маршрути мають 

характеризуватися специфічною інфраструктурою, елементами безбар’єрної архітектури. На 

нашу думку, найбільш близькими туристсько-екскурсійнимимаршрутами до потреб туристів-

інвалідів є т.з. «екологічні стежки». Останні як в Україні так і в країнах близького зарубіжжя 

характеризуються достатньо тривалими напрацюванням. Найбільш вдалими, на нашу думку, з 

цього кола, є проекти екостежок Феофанією, Печерським ландшафтним парком «Партизанської 

слави» (м. Київ)  та  меморіальним  комплексом  «Музей  Великої  Вітчизняної  війни 1941-1945  

років» (м. Київ).  
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ 

 

Розвиток туризму для людей з інвалідністю, розробка туристичних програм з 

урахуванням доступності для осіб з обмеженими можливостями здоров’я, пристосування 

туристичних маршрутів – усе це створює рівні можливості для реалізації права на відпочинок 

кожної людини. Розвивати туризм для інвалідів – означає допомогти людям з особливими 

потребами вийти з тяжкого душевного стану, повернутися до активного життя.  

Для України питання розвитку туризму для інвалідів є особливо значущими у зв’язку зі 

стійкою тенденцією до зростання частки інвалідів у загальній структурі населення. Якщо на 

початку 90-х рр. минулого століття загальна чисельність інвалідів в Україні становила близько 

3% усього населення, або 1,5 млн. осіб, то в 2008 р. їх чисельність дорівнювала 2,65 млн. осіб, 

5,3% усього населення, а у 2013 році склала 2788226 осіб або 6,1% від загальної чисельності 

населення [3]. 

Збільшення кількості людей з інвалідністю зумовлене суперечливим соціально-

економічним розвитком українського суспільства, який знизив рівень життя більшості людей, 

незадовільним станом системи охорони здоров’я, недостатньою безпекою та охороною праці, 

низьким рівнем екологічної культури, наявністю різноманітних катаклізмів – природних, 

екологічних, воєнних [1]. 

Звісно, туризм для інвалідів реалізувати непросто. Це зумовлено труднощами, які 

самостійно не можуть подолати ні туристичні фірми, ні готелі, ні екскурсоводи. Щоб рівні 

можливості стали реальністю у наданні туристсько-рекреаційних послуг, має бути забезпечена 

цілковита фізична, інфраструктурна та програмна доступність. Треба пропагувати ідею 

доступності туризму та підходити до її реалізації комплексно, просвіщати туристичні фірми, 

персонал туристичної галузі в області спеціальних можливостей, спеціальних потреб інвалідів, 

характеру і методиці роботи з ними. Тільки у такому разі туристи з обмеженими можливостями 

здоров’я зможуть безперешкодно відпочивати та подорожувати [2]. 

Україна на сучасному етапі робить перші кроки до залучення в туристичну діяльність 

людей з обмеженими можливостями здоров’я. На жаль, в нашій країні офіційна статистика 

обліку обсягу як внутрішніх, так і зовнішніх туристичних послуг, що надаються інвалідам, не 

ведеться, хоча, на наш погляд, наявність такого показника вельми корисно, оскільки дозволило 

в деякій мірі оцінити рівень доступності та якості створеного для інвалідів середовища.  

Проблема інвалідів у сьогочасному українському суспільстві має кілька ключових 

моментів. Зокрема, це питання звикли розглядати як індивідуальну проблему конкретної 

людини, а не достатньо великої групи людей. Звідси – недостатньо розроблена політика 

держави, для якої ця тема не є пріоритетною, а також – нівеляція статусу інваліду як споживача, 

як особи, яка потребує конкретних послуг, але внаслідок певних існуючих мінусів не має 

можливості ними скористатись [3].  
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