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Туризм і краєзнавство як засіб суспільної адаптації та інтеграції 
дітей з особливими потребами

Жирак Л.М.
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Анотації:
Розглянуто поняття дитячої непо-
вносправності, соціальної адаптації 
та інтеграції, туризму і краєзнавства 
для дітей з особливими потребами. 
Наведено аналіз публікацій україн-
ських та зарубіжних науковців при-
свячених проблематиці дитячої не-
повносправності, вивченню туризму 
як важливого засобу адаптації. До-
сліджено особливості дітей з обме-
женими можливостями, роль рухо-
вої активності в процесі покращення 
їх психофізичного стану. Визначено 
функції, завдання, вплив туризму на 
формування гармонійного розвитку 
дитини з особливими потребами  та 
пристосування її до умов суспільно-
го життя.

Жырак Л.М. Туризм и краеведение как 
средство общественной адаптации и 
интеграции детей с особыми потреб-
ностями. Рассмотрены понятия детской 
инвалидности, социальной адаптации и 
интеграции, туризма и краеведения для 
детей с особыми потребностями. При-
веден анализ публикаций украинских и 
зарубежных ученых посвященных про-
блематике детской инвалидности, а также 
изучению туризма как важного средства 
адаптации. Изучены особенности детей с 
ограниченными возможностями, роль дви-
гательной активности в процессе улучше-
ния их психофизического состояния, опре-
делены функции, задачи, влияние туризма 
на формирование гармоничного развития 
ребенка с особыми потребностями и при-
способления к условиям общественной 
жизни.

Zhyrak L.M. Tourism and regional eth-
nography as a means of social adap-
tation and integration of children with 
special needs. The notion of child dis-
ability, social adaptation and integration, 
tourism and regional ethnography for 
children with special needs is considered. 
The analysis of publications of Ukrainian 
and foreign scientists dedicated to the 
problem of child disability and the study of 
tourism as an important means of adapta-
tion are presented. The features of chil-
dren with disabilities, the role of physical 
activity in the process of improving their 
psychophysical state are studied. The 
functions, tasks, the influence of tourism 
on the harmonious development of chil-
dren with special needs and adapt its 
conditions of social life are defined.
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Вступ. 1

В сучасному суспільстві є значний відсоток дітей 
з особливими потребами. Для них особливо гостро 
постає проблема адаптації та інтеграції в суспільство, 
участі в різноманітних заходах на рівні зі здоровими 
дітьми, а тому необхідно знайти засоби корекції 
негативних наслідків вродженої чи набутої патології 
[4]. Засобам фізичної культури, рухової активності, які 
є дієвими для соціальної інтеграції дітей із обмеженими 
функціями значну увагу приділяють Н. Гусак [2], М. 
Перфільєва [4], Т. Скрипник [5], I. Випасняк [1] та ін. 
Туризм як один із видів активного відпочинку має оздоровчу 
дію та сприяє розвитку й удосконаленню фізичних якостей, 
позитивно впливає на розумову, фізичну працездатність і 
здоров’я. Питаннями туризму для неповносправних 
займались H. Stanuch, К. Kaganek [8], M. Krzemien, 
I. Gedl-Pieprzyca [9], A. Stasiak [10], W. Kaczorowski 
[7]. Проте вплив і роль туризму як фактора, що сприяє 
адаптації та інтеграції неповносправної дитини в Україні 
практично не вивчений, а дослідження зарубіжних 
вчених в цьому напрямі не дають цілісного уявлення про 
величезну роль туризму в житті дитини з обмеженими 
можливостями. Вирішення цієї проблеми дозволить не 
тільки удосконалити процес розвитку і виховання дітей 
з обмеженими функціями, але й створить передумови 
їхнього повноцінного життя в суспільстві.

Робота виконана за планом НДР Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефаника.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – вивчити роль і значення 

туризму як фактору соціальної інтеграції та адаптації 
дітей з особливими потребами.

Методи дослідження – аналіз, порівняння, уза-
гальнення даних наукової літератури.

Результати дослідження.
© Жирак Л.М., 2011

Дитина з особливими потребами має занижений 
фон настрою, схильність до замкненості, підвищену 
дратівливість, негативні тенденції розвитку всіх 
складників самосвідомості (уявлення про себе, 
ставлення до себе, саморегуляції). Тому нагальним 
постає завдання створити умови для оптимізації 
соціальної ситуації, які стали б підґрунтям програми 
справжнього розвитку такої дитини. Головна проблема 
адаптації дітей з обмеженими можливостями закладена 
у суспільстві, в його ставленні до дітей з певними 
потребами як до рівноправних членів суспільства [6].

Відповідно до Zablockiego не лише неповносправні 
особи повинні хотіти влитися в суспільство, але і 
суспільство має хотіти прийняти неповносправну 
особу на рівних правах [10].

Не всі діти з проблемами здоров’я вимагають 
лікування, але всі вимагають піднесення загальної 
справності і навчання навиків використання вільного 
часу. В цьому процесі важливу роль відіграє туризм, 
який дозволяє відпочивати активним способом, 
пов’язувати процес пізнавання безпосередньо через 
контакт з відповідними територіями і об’єктами, 
для осіб з дисфункцією зору і дисфункцією органів 
руху дає загальне піднесення рухової справності, 
унезалежнення від допомоги інших осіб, навчання 
переконання у власній справності і життєвій 
придатності. 

Найважливіші завдання туризму є: визволення 
неповносправних осіб з суспільної ізоляції, піднесення 
бажання до життя, до здійснення спеціальних 
вправ в процесі реабілітації, релаксації. Найбільш 
терапевтичним з точки зору широкої реабілітації є 
активний туризм, який розвиває фізично, морально, 
оздоровчо, етично і естетично [8]. 

О. Ю. Дмитрук, Ю.В. Щур  вважають, що 
оздоровчий аспект туризму полягає в позитивному 
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впливі на організм дитини факторів природи в 
поєднанні із загально-зміцнюючою м’язовою 
діяльністю, що сприяє повноцінному відпочинку, 
зміцненню здоров’я та загартуванню організму [5].

Туристсько-краєзнавча робота виступає 
ефективним засобом формування почуттів 
патріотизму, національної гідності й самоповаги, 
загальнолюдських ідеалів, бажання  бути корисним 
для суспільства, виховання бережливого ставлення 
до природи, любові до рідної мови й історії тощо. 
У системі навчально-виховної  роботи зі школярами 
туризм – це вид пізнавально-культурної діяльності, 
який здійснюється з метою вивчення рідного краю, 
формування любові  до його природи, довкілля. Отже, 
вже у самому означенні закладені його зміст і важлива 
роль у формуванні особистості [3].

Туризм дозволяє зв’язувати осіб з вадами зі 
здоровими людьми, починаючи ще зі школи і 
лікувальних закладів. Дитина, навіть з найбільшими 
пошкодженнями, завдяки участі в екскурсії чи таборі 
може пізнати ті місця і об’єкти, які не змогла б пізнати, 
перебуваючи в місці постійного проживання. Заняття 
туризмом дозволяє неповносправним встановлювати 
нові контакти (знайомство, дружба, приязнь і т.п.) як з 
іншими неповносправними, так і зі здоровими людьми. 
Туризм і краєзнавство, якими займаються діти і молодь 
дозволяють їм активно відпочивати, пов’язувати 
процес пізнання через безпосередній контакт з 
теренами і об’єктами, знайомлячись з середовищем 
повносправних ровесників. Для хворих з ушкодженим 
органом руху, найістотнішим є унезалежнення від 
сторонніх осіб, формування переконань власної 
справності і життєвої придатності. Як стверджує W. 
Dega, так як і спорт, туризм мусить бути узгодженим з 
процесом реабілітації, має бути підібраним відповідно 
до їх фізичних і психічних можливостей. J. Dziedzic 
стверджує, що всі неповносправні, особливо діти, 
вимагають піднесення загальної справності і навчання 
активного проведення часу. Туризм стає чинником 
психотерапевтичної профілактики, протидіє страху і 
побоюванням.

На велику роль туризму в житті неповносправної 
дитини вказує B. Oszek i J. Wlodek, E. Jedruch. 
Організація ігор і забав, підбір відповідних спортивних 
заходів і екскурсій, позитивно впливає на фізичний 
і психічний стан дитини з вадами. Ігри і забави на 
свіжому повітрі і екскурсії часто є недооціненими. 
Великою кривдою для інваліда, особливо дитини, 
є проведення реабілітаційних заходів виключно в 
закритих приміщеннях. «Попри каліцтво дитину треба 
відправити в середовище здорових людей і навчити 
співжити з ними. Лише в такому випадку не буде 
вона самотня, погордувана і відкинута середовищем, 
якщо буде в ньому брати активну участь, а в психіці 
не розвинуться такі риси, як почуття меншовартості, 
скритість і брак радості». Вище зазначені автори ділять 
екскурсії, які організовують для дітей, які перебували 
в Реабілітаційному Осередку для Дітей в Goczalkow-
icach-Zdroju на: краєзнавчі, кондиційні і пов’язані з 
іграми і забавами. Також D. Michnikowska i J. Mys-

lakowski з Osrodku nauczania Inwalidow у Вроцлаві, 
звернули увагу на атракційну форму реабілітації, якою 
є туризм у всіх його формах. Туристично-краєзнавча 
активність допомагає покращувати психофізичну 
справність, допомагає бороти біль, страх, вселяє 
віру у власні сили, допомагає позбутися суспільної 
ізоляції. Часом серед неповносправних дітей 
виробляється апатія, егоцентризм, що свідчить про 
непристосованість до життя. Участь в туристичних 
заходах навчає життя в групі, виробляє відвагу. 
Заняття туризмом має вселити віру у власні сили. F. 
Laurentowski пише, що туризм діє не лише як спосіб 
релаксації, але і ліквідує фрустрацію.

Вміле зв’язування людей з особливими потребами 
з життям суспільства дає в першу чергу можливість 
пристосування до нормального життя. Школа, як 
пишуть Z. Bielczyk і T. Lobozewicz – є найбільш 
організованою схемою для поширення туризму, 
метою якого є: активний і здоровий відпочинок, 
рухова активність дітей, широкий і повний контакт 
з середовищем, пізнавання нових місць, визначення 
позиції в подальшому житті і оцінка власних 
можливостей. В центрі дитини-інваліда в Поліцах 
(Польща) туризм відіграє дуже важливу роль. Кожній 
дитині потрібне розуміння, адже вона не хоче бути 
предметом уваги чи зачіпок. Саме тут і допомагає 
туризм, адже під час мандрівок діти глибше пізнають 
одне одного, в тому числі знаходять порозуміння і зі 
здоровими ровесниками. Дуже важливою справою є 
зменшення страху дитини з особливими потребами 
перед суспільством здорових людей, а також сором 
за певні вади свого організму. Туристичні заходи 
навчають бороти цей страх, вселяють віру в те, що 
попри певні вади дитина розуміє, що має таке ж саме 
право на нормальне життя, як і здорові ровесники. Для 
вихованців вищезазначеного центру туризм – вікно 
в життя, в якому дитини з вадами мусить навчитися 
жити [8]. 

 В процесі краєзнавчо – туристичних заходів 
з різним характером реалізовуються виховні цілі, 
які допомагають неповносправним учням краще 
функціонувати в оточуючій дійсності. До цих цілей 
можна зарахувати наступне: допомога і взаємна 
доброзичливість, формування норм суспільного 
співжиття, вироблення правильних навиків 
безпечного збереження і руху в чужому середовищі, 
самообслуговування, готування їжі і багато 
інших. Головною справою є показ дітям кращих і 
прекрасніших сторін життя, збільшення потреби 
пізнання, розвиток інтересів, пропагування цікавих 
форм вільного проведення часу для цілої родини. 
Туризм зі своїми рекреаційною, удосконалюючою, 
навчальною, виховною і суспільною функціями 
може стати винятковим “знаряддям” в руках 
вчителя, допомагаючи процесу суспільної інтеграції 
неповноцінних дітей з їх здоровими ровесниками. 
Результатом туристичних занять є взаємна інтеграція 
дітей, але також радість, що малюється на обличчях, 
коли можуть з іншими дітьми веселитися, їсти, 
танцювати. Одне певне, що всілякі форми рухової 
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активності в житті неповноцінної дитини дуже істотні, 
тому що дозволяють йому на «відкриття» на світ. 
Дитина вчиться пред’являти емоції, але також вчиться 
воно вивантажувати в позитивний спосіб [11].

Дослідження А. Nowakowskiej показали, що сліпі і 
недобачаючі діти шукають нових вражень, цікаві того, 
що для них до цього часу було невідоме.  Туризм фор-
мує молоді характери, дозволяє зменшити негативне 
відношення до себе через власну неповносправність, 
розвиває зацікавлення, дозволяє отримувати нові вра-
ження, навчає самодіяльності, дисципліни, задоволь-
няє потребу у співпраці, виробляє відчуття безпеки, 
навчає відповідальності, відкриває нові знання, по-
кращує якість життя [10].

I. Gedl-Pieprzyca і К. Kaganek вважають, що тера-
пія з використанням рекреаційно-туристичної кінної 
їзди для неповносправних осіб, може стати інтегра-
ційною формою рухової активності, інтеграційні ви-
їзди зближають незрячих дітей до суспільства зрячих. 
Досвід проведення таких поїздок для дітей в Бещадах 
показав, що дуже корисно проводити такі поїздки в 
тандемі сліпих і зрячих дітей. В результаті таких по-
їздок в неповносправних дітей спостерігалось підви-
щення впевненості в собі, покращення самооцінки і 
психічного стану, покращення орієнтування власного 
тіла в просторі і рухової координації, зменшення емо-
ційної напруги, позитивні зміни в контактах з ровес-
никами та іншими людьми [9]. 

Туризм на байдарках дозволяє неповносправним 
дітям досягати успіху, почути себе важливими. Ці діти, 
які мають багато емоційних проблем, часто не можуть 
налагодити контакт з іншими особами. Під час та-
ких заходів перебувають разом з особами, які є більш 
справнішими від них, які можуть надати їм опіку і до-
помогу. Вони навчаються відповідальності за себе та 
інших. Зафіксовано також зміни в поведінці неповно-
справних осіб, які займаються туризмом. Стараються 
бути самодіяльними. Систематична участь в заходах 
сприяє їх розвиткові. Також зафіксовано зрушення в 
науці. Учасниками заходів на байдарках є діти різно-
го ступеня впослідження, починаючи від незначного 
спізнення в розвитку до складних ушкоджень мозку, а 
також діти неповносправні рухово, глухі або сліпі [7]. 

Висновки.
В сучасному суспільстві особливу увагу слід при-

діляти соціальній адаптації та інтеграції дітей з осо-
бливими потребами. Значна роль в цьому процесі по-
винна відводитись туризму, як фактору, що позитивно 
впливає на фізичний і психічний стан дитини з вада-
ми, сприяє пристосуванню дитини до нормального 
життя, дає можливість відчувати свою значимість на 
рівні зі здоровими ровесниками, дозволяє встановлю-
вати нові контакти, бороти страх, зменшує негативне 
ставлення дитини до себе і оточуючих, а, відповідно, 
сприяє адаптації та інтеграції дітей в житті. 

Подальші дослідження полягатимуть в детально-
му аналізі стану туризму для дітей з особливими по-
требами в Україні, основних проблем і окреслення 
шляхів розвитку даного виду туризму, що дозволять 
використовувати туризм як засіб гармонійного розви-
тку дитини з особливими потребами.
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