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Вступне слово 

На сьогодні доступність культурних послуг для людей з 
інвалідністю є одним із викликів останнього десятиліття. Так, активності 
проєкту було скорельовано з Конвенцією ООН про права осіб з 
інвалідністю, Державною цільовою програмою «Національний план дій 
щодо реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 
2020 року» та іншими. В той час як суспільство активно розвиває 
інфраструктурну складову (пандуси, ліфти, тактильна плитка тощо) 
закладів культури та мистецтва, брак психологічних та професійних 
навичок провайдерів культурних послуг є очевидним. Він є основним 
бар’єром для доступу до культурно-мистецьких продуктів, який 
неможливо нівелювати адаптованою інфраструктурою. В рамках проекту 
створено передумови для підвищення рівня доступності культурних 
послуг людям з інвалідністю в установах Рівненщини. 

Видання «Інформаційно-методичні рекомендації з адаптації 
культурних об’єктів до потреб людей з інвалідністю» підготовлено 
громадськими експертами в межах партнерських активностей з 
реалізації проєкту «Культурні продукти Рівненщини без обмежень», який 
реалізовувала Громадська організація «Регіональний центр розвитку»1 у 
співпраці з Відокремленим підрозділом Всеукраїнської громадської 
організації людей з інвалідністю по зору «Генерація успішної дії» у 
Рівненській області2 за підтримки Українського культурного фонду в 
межах програми «Інклюзивне мистецтво». 

Мета проєкту – актуалізувати проблематику рівних можливостей та 
інклюзивного суспільства, акцентувати увагу на необхідності розвитку 
компетенцій для роботи з людьми з інвалідністю шляхом проведення 
інформаційно-методичних заходів для провайдерів культурних послуг, 
забезпечення їх базовим набором навичок з релевантної подачі 
інформації людям з порушеннями зору та слуху, розроблення алгоритму 
адаптації культурного середовища Рівненщини до потреб людей з 
інвалідністю та адаптації 5 культурних продуктів Рівненщини до потреб 
людей з різними порушеннями здоров’я з застосуванням універсального 
дизайну. 

Проєкт актуалізував питання необхідності розвитку комплексу 
навичок роботи з людьми з інвалідністю серед провайдерів культурних 
послуг та надав імпульс для процесу самоосвіти у цьому напрямку. 
Протягом кількох років більшість провайдерів культурних послуг 
Рівненщини володітимуть базовим набором навиків та інструментів для 

 
1 Громадська організація «Регіональний центр розвитку «Тріада»: офіційна Facebook-сторінка. URL: 
https://www.facebook.com/rdc.triada/. 
2 Відокремлений підрозділ Всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю по зору «Генерація 
успішної дії» у Рівненській області: офіційний сайт. URL: https://gud.rv.ua/index.php. 

https://www.facebook.com/rdc.triada/
https://www.facebook.com/rdc.triada/
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культурного обслуговування людей з інвалідністю, що, в свою чергу, 
сприятиме підвищенню рівня інформаційної доступності наявних 
культурних продуктів Рівненщини. Продукти проєкту розміщено у 
відкритому доступі3. 

Висловлюємо щиру вдячність Українському культурному фонду за 
підтримку локальних громадських ініціатив з адаптації культурних 
просторів до залучення осіб з інвалідністю в активне соціальне та 
культурне життя. 

Олена ШЕРШНЬОВА 
кандидатка наук з державного 
управління, голова правління 
ГО «Регіональний центр розвитку» 

  

 
3 Культурні продукти Рівненщини без обмежень/ Відокремлений підрозділ Всеукраїнської громадської 
організації людей з інвалідністю по зору «Генерація успішної дії» у Рівненській області: офіційний сайт. URL: 
https://gud.rv.ua/kulturni-produkty-rivnenshchyny-bez-obmezhen.  

https://gud.rv.ua/kulturni-produkty-rivnenshchyny-bez-obmezhen
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Про Громадську організацію «Регіональний центр розвитку 
«Тріада» 

 

Громадська організація «Регіональний центр розвитку 
«Тріада» (м. Рівне) зареєстрована 7 серпня 2008 року, метою діяльності 
якої є сприяння сталому розвитку країни шляхом ініціювання позитивних 
змін у суспільстві, пошук, підтримка та реалізація ідей, проєктів, заходів, 
програм розвитку, спрямованих на підвищення рівня життя та зайнятості 
населення, формування позитивного внутрішнього та зовнішнього іміджу 
країни, підтримка та розвиток громадських ініціатив, розвиток потенціалу 
людини та задоволення соціальних, національних, культурних, творчих, 
економічних та інших спільних інтересів своїх членів. Стратегічні 
напрямки діяльності: 

• здійснення комплексного аналізу і прогнозування соціально-
економічного розвитку регіонів, проведення моніторингу, 
наукових, маркетингових та інших аналітичних досліджень, 
рекламної діяльності; 

• організація та проведення тематичних, науково-практичних 
семінарів, конференцій, тренінгів, круглих столів, форумів, 
іншої професійної, наукової, технічної діяльності, різних форм 
навчання представників органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування, бізнесу та громадськості; 

• сприяння в реалізації пілотних програм, проєктів, інноваційних 
ідей розвитку регіонів; 

• розробка, видання, перевидання та розповсюдження 
іміджевих інформаційних та промоційних матеріалів, участь у 
розробці візуальної рекламної продукції, виробництві кіно- і 
відеофільмів та роликів; 

• підтримка розвитку перспективних видів туризму; 

• здійснення заходів, що спрямовані на активізацію громадян до 
вирішення суспільно важливих питань. 
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Про Відокремлений підрозділ Всеукраїнської громадської 
організації людей з інвалідністю по зору «Генерація успішної дії» у 

Рівненській області 
 

Відокремлений підрозділ Всеукраїнської громадської 
організації людей з інвалідністю по зору «Генерація успішної дії» у 
Рівненській області (м. Рівне) легалізований Головним управлінням 
юстиції у Рівненській області шляхом письмового повідомлення 4 квітня 
2008 року, метою діяльності якого є реалізація та захист прав та 
основоположних свобод людьми з інвалідністю по зору, сприяння їх 
повному включенню до всіх сфер життя суспільства. Основними 
завданнями Організації є: 

• всебічна підтримка осіб з інвалідністю по зору: створення 
сприятливих умов для активного залучення до соціально-
економічного, політичного, культурного життя суспільства, 
соціальної адаптації, професійної реабілітації та наукового 
становлення; 

• сприяння у вдосконалені нормативно-правової бази у сфері 
захисту прав та законних інтересів осіб з інвалідністю по зору; 

• захист законних прав та інтересів осіб з інвалідністю по зору, 
сприяння підвищенню їхньої правової свідомості; 

• сприяння вирішенню соціальних, побутових, інших проблем, 
що постають перед особами з інвалідністю по зору в процесі 
їх інтеграції в сучасне суспільне життя; 

• надання матеріальної, технічної, інформаційної, 
консультативної та іншої допомоги особам з інвалідністю по 
зору; 

• сприяння у забезпеченні умов для реалізації молоддю права 
на освіту; 

• сприяння при підготовці до вступу у вищі та професійно-
технічні навчальні заклади; 

• сприяння професійному становленню, підвищенню 
кваліфікації, впровадженню науково-освітніх та навчальних 
програм і проектів для осіб з інвалідністю по зору; 

• проведення заходів, пов’язаних з освітою осіб з інвалідністю 
по зору, сприяння ширшому доступу до джерел інформації; 

• позитивний вплив на духовний та фізичний розвиток осіб з 
інвалідністю по зору; 

• сприяння у працевлаштуванні осіб з інвалідністю по зору; 

• сприяння у забезпеченні умов для реалізації молоддю права 
на житло; 
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• сприяння у забезпеченні умов для дозвілля та активного 
відпочинку осіб з інвалідністю по зору; 

• організація та проведення різноманітних культурно-
спортивних заходів (фестивалів, конкурсів, спортивних 
змагань тощо), науково-практичних семінарів та конференцій; 

• привернення уваги суспільства до проблем осіб з інвалідністю 
по зору, залучення державних, комерційних структур та 
об’єднань громадян до  діяльності у цьому напрямку; 

• проведення соціологічних досліджень, пов’язаних із сферою 
захисту прав та інтересів осіб з інвалідністю по зору; 

• проведення громадської експертизи та громадських слухань з 
питань, пов'язаних з метою, завданнями та напрямами 
діяльності Організації; 

• сприяння міжнародному співробітництву у напрямку реалізації 
прав та інтересів осіб з інвалідністю по зору; 

• формування досвіду спільної міжнародної гуманітарної 
діяльності осіб з інвалідністю по зору; 

• пошук фінансової підтримки для здійснення поїздок членів 
Організації в межах країни та за кордон з метою стажування, 
обміну досвідом, участі в реалізації спільних проектів, 
програм, заходів тощо. 
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Алгоритм адаптації культурних об’єктів до потреб людей з 
інвалідністю, розроблений та використаний в межах проєкту 

«Культурні продукти Рівненщини без обмежень» 

 

Самоідентифікація та самоутвердження здійснюються через 
реалізацію культурних потреб людини. Особи з інвалідністю є тією 
категорією людей, що найбільше потребують умов та ресурсів для 
життєствердження. Однак сьогодні вони мають найменшу можливість 
доступу до культурних надбань, а отже й самореалізації. Як не дивно, 
але основною причиною цього є далеко не обмежена фізична 
доступність до культурно-мистецьких продуктів, про яку прийнято 
сьогодні говорити у суспільстві, а  відсутність релевантних форм подачі 
інформації, які б дозволили людям з інвалідністю скористатися наявними 
продуктами повною мірою. 

Аби переконатися, що наша думка не просто припущення, а 
реальний факт, ГО «Регіональний центр розвитку «Тріада» та ВП ВГО 
«Генерація успішної дії» в Рівненській області у межах підготовки 
проєкту розробили анкету та провели опитування цільової аудиторії на 
предмет проблем та перспектив інклюзивності у закладах культури.  

Опитано 59 осіб, з яких 30% - люди з порушенням слуху, 46% - 
особи з порушенням зору, 18% - респонденти з порушенням опорно-
рухового апарату та 5% - люди з інтелектуальними порушеннями та 
розладами поведінки. 

За результатами опитуваннями виявлено високу потребу у 
культурно-туристичних послугах. 39% опитаних подорожує двічі на рік, а 
32% - щомісяця. Близько 80% хотіли б подорожувати частіше ніж вони це 
роблять сьогодні, але недоступність фізичного та інформаційного 
простору та відсутність адаптованих культурних продуктів не дозволяють 
цього робити. 

Для кращого розуміння проблеми наводимо відповіді респондентів 
на кілька питань анкети (рис. 1). 

На питання анкети «Вкажіть Ваші рекомендації (побажання) 
щодо адаптації екскурсій до Ваших потреб» респонденти надали 
такі пропозиції: 

1. Присутність сурдоперекладача чи іншого професійного 
супроводу (29%). 
2. Облаштування безперешкодного пересування на маршруті 
(10%). 
3. Цікава та доступна подача інформації, включаючи 
трансформування візуальної інформації в аудіо-інформацію, щоб 
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можна було чітко уявити, а не здогадуватися якими є предмети 
(25%). 
4. Наявність комплементарних матеріалів (сурдопереклад, 
тифлокоментар, написи шрифтом Брайля тощо) (18%). 
5. Макети для тактильного сприйняття (12%). 

 

 

Рис. 1 Відповіді респондентів на питання анкети «Вкажіть основні 
проблеми, що ускладнюють Ваш сприйняття екскурсій чи пов’язані 

з відвідуванням закладів культури, музеїв області» 

 

На питання анкети «Якими навиками повинен володіти 
екскурсовод, щоб Ви змогли отримати від екскурсії максимально 
бажаний рівень обслуговування» запропонували такий набір 
компетенцій (відповіді наведені без коригування, саме так як вони були 
зазначені респондентами): 

• Максимально стисло, цікаво подати інформацію. 

• Правильна подача інформації (не швидко, а давали час на 
переосмислення). 

• Ерудит, комунікабельний, почуття гумору, знавець своєї 
справи. 

• Володіти навиками роботи з інвалідами. 

• Доступно пояснювати. 

• Вміння описати. 

• Знання базової жестової мови+. 



Проєкт «Культурні продукти Рівненщини без обмежень» 
за підтримки Українського культурного фонду 

 

- 11 - 

• Індивідуальна подача інформації для кожної нозології. 

• Толерантне ставлення до людей з інвалідністю. 

Анкетування дозволило розставити пріоритети та визначити 
фокуси подальшого процесу адаптації (рис. 2). 

 

 

Рис. 2 Фокуси процесу адаптації за результатами анкетування 

 

Шрифт кожного з фокусів на наведеній схемі не є помилковим – 
саме так ми розставили пріоритети, виходячи з яких будували алгоритм 
дій з адаптації культурних закладів Рівненщини до потреб осіб з 
інвалідністю. 

Основним завданням був розвиток компетенцій працівників 
музеї та заповідників області. Реалізація цього завдання передбачала 
кілька етапів. Керуючись думкою, що питання інклюзії – це питання 
людського сприйняття факту інвалідності, яке викликає острах, 
розгубленість у пошуках вірної моделі взаємодії з людьми, що мають 
порушення, на першому етапі ми сфокусувалися на подоланні 
психологічних бар’єрів. Так, було проведено інформаційно-мотиваційний 
семінар для широкого загалу провайдерів культурних послуг Рівненщини 
на тему «Культурних простір без обмежень: подолання психологічних 
бар’єрів та етика спілкування з людьми з інвалідністю». 

За результатами заходу було відібрано по 2 екскурсоводи з 
найпопулярніших музейних закладів області, які виявили готовність 
навчатися предметно та брати участь безпосередньо у процесі 
адаптації. 
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10 наукових працівників взяли участь в тренінгу «Адаптація 
культурних об’єктів та екскурсійних програм до потреб людей з 
порушеннями зору та слуху». Крім теорії, тренери застосували низку 
практик, що дозволило екскурсоводам поглянути на свої музеї та 
екскурсії по-іншому. 

Учасники зав'язували очі та пробували вивчити експонати на дотик, 
аби зрозуміти потреби відвідувачів з інвалідністю (рис. 3). Вони 
дивилися фільми та мультфільми, які просто, але цікаво пояснюють 
важливі речі про сприйняття світу людьми з порушеннями слуху та зору. 
Крім того, учасники практикувалися у підготовці аудіодискрипції для своїх 
екскурсій, описуючи музейні експонати згідно рекомендацій тренерів. 

 

 

 

Рис. 3 Фото з тренінгу «Адаптація культурних об’єктів та 
екскурсійних програм до потреб людей з порушеннями зору та 

слуху» 

 

Одразу після проведення тренінгу, тренери здійснили виїзди у 
кожен музей-учасник для консультування на місцях – менторські 
стратегічні сесії (рис. 4). 

В межах виїздів ментори, спільно з працівниками музеїв, 
проінспектували фізичний простір та можливості його удосконалення, 
проаналізували та визначили експонати, які можуть пропонуватися для 
тактильного огляду, апробували тексти екскурсій та надали рекомендації 
щодо їх адаптації для людей з порушенням зору. 

Також було визначено концепцію розробки матеріалів із 
сурдоперекладом для людей із порушенням зору для кожного закладу. 
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Рис. 4 Фото з менторських стратегічних сесій в закладах 
Рівненщини 

 

Для адаптування музейного простору в рамках проєкту виготовлені 
мнемосхеми-карти, які встановлюватимуться при вході на територію 
закладу та дозволять зрозуміти розташування приміщень, будівель (рис. 
5, рис. 6). 
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Рис. 5 Карта-схема Острозького замку 

 

Рис. 6 Карта-схема Культурно-археологічного центру 
«Пересопниця» 

 

Для орієнтування на поверхах виготовлені мнемосхеми-плани (рис. 
7, рис. 8). 

 

 

Рис. 7 Мнемосхема 4 поверху Музею книги та друкарства 
у м. Острог 
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Рис. 8 Мнемосхема Рівненського обласного краєзнавчого музею 

 

Музейні зали підписані шрифтом Брайля. Для підписів використано 
контрастні до інтер’єру таблички (рис. 9). 

 

 

Рис. 9 Фото таблиць зі шрифтом Брайля 

 

Сходові марші позначені спеціальними накладками (рис. 10). 
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Рис. 10 Фото сходових маршів, позначені спеціальними накладками 

 

Для музеїв виготовлені комплементарні матеріали: буклет 
шрифтом Брайля та рекламно-інформаційний буклет, аудіогіди та 
відеоуроки жестової мови, що включають основи мови жестів та коротку 
інформацію про кожен об’єкт жестовою мовою.  

Матеріали для аудіогідів та відеоуроків про туристичні об’єкти були 
підготовлені за безпосередньої участі працівників музеїв, які в процесі 
адаптації своїх продуктів, набули навиків та компетенцій із адаптації 
екскурсійних матеріалів та зможуть в подальшому робити це самостійно. 

Виготовлені матеріали доступні не лише в музеях, а й поширені 
серед представників цільової аудиторії, а також розміщені на сайті ВП 
ВГО «Генерація успішної дії» у Рівненській області4 та сайті «Рівненщина 
туристична»5. 

Підсумовуючи та схематизуючи, алгоритм можна зобразити за 
допомогою таких цілей та завдань проєкту «Культурні продукти 
Рівненщини без обмежень»: 

Ціль: Актуалізувати питання розвитку компетенцій, 
необхідних для обслуговування людей з інвалідністю 

• Провести інформаційно-мотиваційний семінар для 
провайдерів культурних послуг Рівненщини на тему 

 
4 Продукти проєкту «Культурні продукти Рівненщини без обмежень». URL: https://gud.rv.ua/kulturni-produkty-
rivnenshchyny-bez-obmezhen.  
5 Сайт «РІвненщина туристична». URL: https://rivne.travel/. 

https://gud.rv.ua/kulturni-produkty-rivnenshchyny-bez-obmezhen
https://gud.rv.ua/kulturni-produkty-rivnenshchyny-bez-obmezhen
https://rivne.travel/
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«Культурних простір без обмежень: подолання психологічних 
бар’єрів та етика спілкування з людьми з інвалідністю». 

• Виявити групу провайдерів культурних послуг, психологічно 
готових до роботи з людьми з порушеннями зору та слуху. 

Ціль: Забезпечення провайдерів культурних послуг 
Рівненщини базовим набором навичок з релевантної подачі 
інформації людям з порушеннями зору та слуху, а також 
практичними навиками з формування адаптованого культурного 
продукту 

• Провести тренінг «Адаптація культурних об’єктів та 
екскурсійних програм до потреб людей з порушеннями зору та 
слуху» для відібраної групи провайдерів культурних послуг. 

• Провести практичні менторські сесії на базі закладів культури 
на предмет інклюзивності та фізичної і інформаційної 
доступності, відповідного коригування їх культурних продуктів. 

• Підготувати пропозиції з адаптації культурних продуктів 
закладів культури. 

Ціль: Формування методичної бази для самоосвіти 
провайдерів культурних послуг 

• Розробити інформаційно-методичні рекомендації з алгоритму 
адаптації культурних об’єктів та їх продуктів до потреб людей 
з інвалідністю відповідно до пропозицій, напрацьованих в 
рамках стратегічних менторських сесій. 

• Відзняти відео-урок з основ жестової мови. 

Ціль: Адаптація культурних продуктів Рівненщини до 
потреб людей з порушеннями зору та слуху 

• Забезпечити доступність інформації: адаптація матеріалів 
екскурсій об’єктів відповідно до пропозицій, напрацьованих в 
рамках стратегічних менторських сесій. 

• Розробити та виготовити комплементарні матеріали до кожної 
з екскурсій (буклети для людей з порушенням слуху, буклети 
шрифтом Брайля, аудіогіди). 

• Забезпечити адаптацію простору, яким проходитиме 
екскурсія, до потреб людей з інвалідністю різних нозологій 
(мнемосхеми (карти), мнемосхеми (плани), інформаційні 
таблички шрифтом Брайля, позначення перших та останніх 
сходинок сходового маршу, прокладання тактильних 
направляючих для доступності об’єктів із застосуванням 
універсального дизайну) відповідно до пропозицій, 
напрацьованих в рамках стратегічних менторських сесій. 
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Ціль: Поширити інформацію про результати проєкту та 
популяризувати адаптовані культурні продукти 

• Презентувати адаптовані культурні продукти широкому 
загалу. 

• Забезпечити доступність продуктів проєкту онлайн. 

 

Ольга СОРОКІНА 
координаторка проєкту, членкиня 
ГО «Регіональний центр розвитку» 
 
Петро ПОЛІЩУК 
керівник Відокремленого підрозділу 
Всеукраїнської громадської 
організації людей з інвалідністю по 
зору «Генерація успішної дії» у 
Рівненській області, член комітетів 
забезпечення доступності для МГН 
при Рівненській ОДА та 
Рівненському МВК, радник 
Рівненського міського голови 
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Анна ПЕТРИКІНА 
керівниця Музею історії  школи 
при Комунальному закладі 
«Харківська спеціальна школа 
імені В.Г. Короленка» Харківської 
обласної ради, аспірантка 
Інституту спеціальної педагогіки 
і психології імені Миколи 
Ярмаченка НАПН України 

Петрикіна Анна 
Методичні рекомендації щодо адаптації музейного культурно-

освітнього простору та музейних програм для роботи з людьми, які 
мають порушення зору 

 
Сама по собі сліпота не робить 
дитину дефективною, це ще не 
дефективність. Вона стає нею 
тільки за певних соціальних умов 
існування сліпого.  

Л. Виготський  
 

Одним із потужних сегментів сучасності, який вагомою мірою 
впливає на формування іміджу країни, виступає мірилом її цінностей, 
маркером соціального та інтелектуального розвитку країни постає сфера 
культури. Серед одного з найбільш обговорюваних питань в цій сфері, 
постає адаптація музейної сфери до ефективної реалізації культурних 
прав всіх громадян, забезпечення їх культурно-дозвіллєвих потреб, 
ефективного залучення до надбань національної та світової культурної 
спадщини, культурних заходів, забезпечення доступу до творів культури, 
пам’яток та об’єктів, що мають національну культурну значущість у 
доступних їм форматах.  

Дані методичні рекомендації спрямовані висвітлити основні 
складові адаптації музеїв, їх культурно-освітньої діяльності, шляхів та 
форм популяризації музейних предметів та музейних колекцій серед 
людей з порушеннями зору.  

Рекомендації призначені для керівників музеїв, музейних 
співробітників-фахівців по роботі з особами, які мають інвалідність, 
екскурсоводів, співробітників методичних відділів тощо. 

Вони розроблені з урахуванням: 

- Міжнародного пакту про економічні, соціальні і 
культурні права, ратифікованого указом № 2148-VIII від 19 жовтня 
1973 року; де у статті 15 визнається право кожної людини на участь у 
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культурному житті; обов’язковість заходів для повного здійснення цього 
права, включаючи ті, що визнано необхідними для охорони, розвитку і 
поширення досягнень науки та культури6; 

- Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб 
з інвалідністю в Україні» № 876-XII (876-12) від 21 березня 1991 року. 
Цей Закон визначає основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в 
Україні та гарантує їм рівні з усіма іншими громадянами можливості для 
участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства, 
створення необхідних умов, які дають можливість особам з інвалідністю 
ефективно реалізувати права та свободи людини і громадянина та вести 
повноцінний спосіб життя відповідно до індивідуальних можливостей, 
здібностей та інтересів7; 

- Резолюції 48/96 Генеральної Асамблеї ООН від 20 грудня 
1993 року «Стандартні правила забезпечення рівних 
можливостей для інвалідів». З огляду на правило 10, країни-учасниці 
відповідають за забезпечення залучення осіб з інвалідністю до 
культурного життя та участі в ньому на рівних з усіма іншими; а також 
сприяють доступності культурно-освітніх установ та забезпеченню 
можливості їх використання8; 

- Конвенції про права осіб з інвалідністю, ратифікованої в 
Україні законом № 1767-VI від 16 грудня 2009 «Про ратифікацію 
Конвенції про права осіб з інвалідністю та факультативного протоколу до 
неї». Відповідно до частини другої статті 4 Конвенції, кожна держава-
учасниця зобов’язується вживати всіх заходів для реалізації 
економічних, соціальних та культурних прав осіб з інвалідністю. Зокрема, 
у статті 30 Конвенції визначено права осіб з інвалідністю та доступність 
для них участі в культурному житті й дозвіллі, а також зобов’язання 
країн-учасниць щодо забезпечення участі осіб з інвалідністю в 
культурному житті, сприяння у проведенні ними дозвілля, відпочинку, 
аби вони мали доступ до пам’яток і об’єктів, що мають національну 
культурну значущість, творів культури в доступних форматах та доступ 
до місць культурних заходів чи послуг (театри, музеї, бібліотеки тощо)9; 

- Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в 
Україні» № 2961-IV від 6 жовтня 2005 року. Відповідно до розділу 

 
6 Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права. Міжнародний пакт ратифіковано Указом 
Президії Верховної Ради Української РСР від 19 жовтня 1973р. № 2148-VIII. URL: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_042 (дата звернення 06.08.2020). 
7 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21 березня 1991 р. № 
876-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12/en/ed20120101#Text (дата звернення 06.08.2020).  
8 Резолюція 48/96 Генеральної Асамблеї ООН від 20 грудня 1993 р. «Стандартні правила забезпечення рівних 
можливостей для інвалідів». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_306#Text (дата звернення 
06.08.2020). 
9 Конвенція про права осіб з інвалідністю, ратифікована Законом від 16 грудня 2009 р. № 1767-VI. URL: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_g71 (дата звернення 06.08.2020). 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/876-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_042
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12/en/ed20120101#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_306#Text
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_g71
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третього статті 12, установи культури входять у структуру системи 
реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю10; 

- Міжнародної класифікації функціонування, обмежень 
життєдіяльності та здоров’я: МКФ та Міжнародної класифікації 
функціонування обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків, 
імплементація якої підкріплена Розпорядженням Кабінету Міністрів 
України «Про реалізацію плану заходів щодо впровадження в Україні 
міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та 
здоров’я» від 27 грудня 2017 року №. 1008-р.  

У розділі дев’ятому МКФ, який стосується дій та завдань, що 
постають необхідними для участі в організованому суспільному житті 
поза сім’єю, у спільноті, соціальних та громадській сферах життя: 
відвідування художніх галерей, музеїв, театрів та залучення до 
культурного життя, організованого зазначеними установами, з 
урахуванням устаткування, засобів та технології, що застосовуються для 
проведення і вдосконалення культурної, розважальної тощо, діяльності, 
включаючи адаптоване або спеціально розроблене обладнання11;  

- Державних будівельних норм, а саме «ДБН В.2.2-40:2018 
Інклюзивність будівель і споруд»12; 

- Закону України «Про музеї та музейну справу» № 249/95-ВР 
від 29 червня 1995 року. Зокрема частини третьої статті 14, щодо 
врахування потреб дітей, осіб з інвалідністю, громадян похилого віку в 
доступі до культурної спадщини під час проєктування та експлуатації 
музейних приміщень13; 

- Закону України «Про освіту» № 2145-VIII від 05 вересня 2017 
року, статей 3 та 6 (право на освіту та засади державної політики у сфері 
освіти, принципи освітньої діяльності), щодо забезпечення рівного 
доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, в тому числі 
за ознакою інвалідності1415. 

 
10 Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» від 6 жовтня 2005 р. № 2961-IV. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2961-15#Text (дата звернення 06.08.2020). 
11 Розпорядження «Про затвердження плану заходів із впровадження в Україні Міжнародної класифікації 
функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я та Міжнародної класифікації функціонування, 
обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків» від 27 грудня 2017 р. № 1008-р. URL: 
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-iz-vprovadzhennya-v-ukrayini-mizhnarodnoyi-
klasifikaciyi-funkcionuvannya-obmezhen-zhittyediyalnosti-ta-zdorovya-ta-mizhnarodnoyi-klasifikaciyi-
funkcionuvannya-obmezhen-zhittyediyalnosti-ta-zdorovya-ditej-i-pidlitkiv (дата звернення 06.08.2020). 
12 Державні будівельні норми. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення. ДБН В.2.2-40:2018. Видання 
офіційне. Київ. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України. 2018. URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2019/01/V2240-2018.pdf (дата звернення 
06.08.2020). 
13 Закону України «Про музеї та музейну справу» № 249/95-ВР від 29 червня 1995 р. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249/95-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення 06.08.2020). 
14 Закону України «Про освіту» № 2145-VIII від 05 вересня 2017 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-
19#Text (дата звернення 06.08.2020). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2961-15#Text
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-iz-vprovadzhennya-v-ukrayini-mizhnarodnoyi-klasifikaciyi-funkcionuvannya-obmezhen-zhittyediyalnosti-ta-zdorovya-ta-mizhnarodnoyi-klasifikaciyi-funkcionuvannya-obmezhen-zhittyediyalnosti-ta-zdorovya-ditej-i-pidlitkiv
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-iz-vprovadzhennya-v-ukrayini-mizhnarodnoyi-klasifikaciyi-funkcionuvannya-obmezhen-zhittyediyalnosti-ta-zdorovya-ta-mizhnarodnoyi-klasifikaciyi-funkcionuvannya-obmezhen-zhittyediyalnosti-ta-zdorovya-ditej-i-pidlitkiv
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-iz-vprovadzhennya-v-ukrayini-mizhnarodnoyi-klasifikaciyi-funkcionuvannya-obmezhen-zhittyediyalnosti-ta-zdorovya-ta-mizhnarodnoyi-klasifikaciyi-funkcionuvannya-obmezhen-zhittyediyalnosti-ta-zdorovya-ditej-i-pidlitkiv
https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2019/01/V2240-2018.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249/95-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
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Враховуючи все зазначене вище, забезпечення можливості 
долучитися до культурного життя людям з порушеннями зору нині все ж 
постає не стільки обов’язком, підкріпленим нормативно-правовими 
актами, імплементованими в нашій країні та на міжнародному рівні, 
скільки символом визнання таких загальнолюдських цінностей, як 
рівність та гідність. Підтвердженням цього постають зміни, які 
продукуються міжнародним об’єднанням музеїв та професійних 
музейних працівників, ICOM. У презентації теми міжнародного Дня 
музеїв-2020: «Музеї для рівності: різноманітність та інклюзія» цією 
організацією виокремлюється базова соціальна значущість та 
унікальність потенціалу музеїв «…у створенні значущого досвіду для всіх 
людей, без огляду на будь-які відмінності, які можуть стосуватися 
етнічної приналежності, статі, сексуальної орієнтації та ідентичності, 
соціально-економічного походження та становища, фізичних 
можливостей, політичних поглядів та релігійних переконань»16.  

Забезпечуючи ефективний доступ до культурних надбань 
відвідувачам з порушеннями зору, музеї реалізують не лише свій 
потужний соціально-культурний потенціал, проте значною мірою 
активізують корекційно-розвиткову та реабілітаційну роботу: сприяють 
соціалізації, розкриттю творчого потенціалу, формуванню/розвитку 
емоційної сфери, розвитку спостережливості, пробудженню активності, 
самостійності тощо. Цьому знаходимо підтвердження в роботах 
науковців, які підкреслюють вагу залучення музеями зокрема людей з 
порушеннями зору різного віку до культурного життя, участі в ньому на 
рівних з людьми, які не мають психо-фізіологічних порушень (L. Andrus17; 
I. Brstilo18; F. Candlin19, C. Coates; P. Landman, K. Fishburn, L. Kelly, & 
S. Tonkin20; R. Mc Ginnis21; R. Sandel22; Є. Синьова, С. Федорова23; 
D. Dimitrova-Radojichikj; Л. Медведок, І. Рожко та багато інших). 

 
15 Дискримінація за ознакою інвалідності. URL: https://www.youtube.com/watch?v=9Cn7YlbbHKY (дата звернення 
06.08.2020). 
16 The theme 2020 – Museums for Equality: Diversity and Inclusion. URL:http://imd.icom.museum/international-
museum-day-2019/museums-as-cultural-hubs-the-future-of-tradition/ (дата звернення 06.08.2020). 
17 Andrus, L. (1999). Opening the doors: Museums, accessibility, and individuals with special needs. In A. Nyman & A. 
Jenkins (Eds.), Issues and approaches to art for students with special needs (pp. 63-86). Reston, VA: National Art 
Education Association. 
18 Brstilo, I. (2010). Culture as a field of Possibilities: Museum as a means of Social Integration. Ethnological Researches 
15, 161-173. 
19 Candlin, F. (2006). The dubious inheritance of touch: Art history and museum access. Journal of Visual Culture, 5(2), 
137-154. 
20 C. Coates; P. Landman, K. Fishburn, L. Kelly, & S. Tonkin (2005). Many voices making choices: Museum audiences 
with disabilities. Sydney: Australian Museum. 
21 McGinnis, R. (2007). Enabling education: Including people with disabilities in art museum programming. In P. 
Villeneuve (Ed.), From periphery to center: Art museum education in the 21st century (pp. 138-149). Reston, VA: 
National Art Education Association. 
22 Sandell, R. (1998). Museums as Agents of Social Inclusion Museums as Agents of Social Inclusion. Museum 
Management and Curatorship, 17(4), 401-418. doi: http://dx.doi.org/10.1080/09647779800401704.  

https://www.youtube.com/watch?v=9Cn7YlbbHKY
http://imd.icom.museum/international-museum-day-2019/museums-as-cultural-hubs-the-future-of-tradition/
http://imd.icom.museum/international-museum-day-2019/museums-as-cultural-hubs-the-future-of-tradition/
http://dx.doi.org/10.1080/09647779800401704
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Відповідно до МКФ, серед сенсорних функцій зору виокремлено 
наступні: пов’язані зі сприйняттям світла, відчуттям форми, контуру, 
розміру та кольору візуальних стимулів. Відсутність, втрата або глибокі 
порушення зору постають однією з найтяжчих форм інвалідності. Хоч зір 
і не єдиний засіб пізнання, проте саме він забезпечує людину 
найдосконалішим сприйняттям оточуючого її світу. Інформація, що 
надходить від зорового аналізатору, сприяє оптимальній просторовій 
орієнтації, віднайденню та встановленню комунікативних зв’язків, 
збалансуванню емоційних проявів тощо. 

Серед основних порушень зорових функцій постають: зниження 
гостроти центрального зору, порушення периферичного зору (звуження 
поля зору, як здатності сприймати широкий сектор простору перед оком), 
порушення бінокулярного зору (формування косоокості), порушення 
відчуття світла та кольору. З огляду на гостроту зору прийнято поділяти 
всіх людей з порушеннями зору на: 

а) незрячих людей, з повною відсутністю зору, або тих, хто має 
залишковий зір у межах 0,04, на тому оці, яке краще бачить з 
врахуванням корекції. У межах цієї групи людей з інвалідністю за зором 
виокремлюють тотально незрячих (повна відсутність зорових відчуттів) 
та парціально незрячих (світловідчуття із виокремленням світла від 
темряви; залишковий зір із можливістю розрізняти силуети). Вагому роль 
відіграє час втрати зору, який виступає в прямо пропорційній залежності 
із впливом сліпоти на психічне здоров’я людини та в обернено 
пропорційній залежності із її компенсаторно-адаптаційними 
можливостями.  

б) слабозорих людей, з гостротою зору від 0,05 до 0,2 на оці, яке 
бачить краще, з корекцією або вищою гостротою зору, проте із іншими 
складними зоровими патологіями. Незважаючи на низьку гостроту зору, у 
цих людей зір лишається основним засобом сприйняття. 

в) людей зі зниженим зором, які мають певні труднощі з візуальним 
сприйняттям інформації, проте ці труднощі піддаються значній або 
повній корекції.  

Порушення зорового аналізатору вважають первинним дефектом, 
який викликає появу вторинних: порушення сприйняття, мовлення, 
мислення тощо, та третинних дефектів: характерні особливості 
емоційно-вольової саморегуляції, комунікативної сфери тощо. 
Найбільшою мірою від порушень зору залежать такі психічні процеси, як 
відчуття та сприйняття (О. Литвак). Глибокі порушення зору спричиняють 
зміни у взаємозв’язку між аналізаторними системами. Основним видом 

 
23 Синьова Є.П., Федоренко С.В. Тифлопедагогіка: Підручник для студентів вищих навчальних закладів – К.: НПУ 
імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 110-113. 
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відчуттів у людей із тотальною сліпотою постає синтез тактильних із 
кінестетичними, а у слабозорих лишаються зорові відчуття. Основним 
видом сприйняття у незрячих людей постає дотикове, у слабозорих – 
зорове, хоча всі його властивості певною мірою послаблюються.  

Нині науковці визнають, що процес корекційно-розвиткової та 
реабілітаційної роботи при парціальній сліпоті обов’язково має включати 
розвиток зорового сприйняття з огляду на дотримання оптимально 
необхідних у кожному окремому випадку умов (застосування оптичних 
засобів корекції, дотримання рівня освітлення, комбіноване застосування 
зору та дотику). Тут слід відмітити, що саме дотикове сприйняття відіграє 
вагому роль як у людей із тотальною, так і з парціальною сліпотою. Воно 
значною мірою компенсує відсутність зорового сприйняття та доповнює 
недоліки зорових образів для слабозорих людей. Мовлення, мислення та 
пам’ять не мають такої залежності від зору, проте вони можуть впливати 
компенсаторно на чуттєве пізнання.  

Повна або часткова втрата зору, обмежуючи активність людей 
труднощами орієнтації в просторі, негативно впливає на їх фізичний 
розвиток. Характерними постають: м’язова слабкість, деформація 
скелету та гіпофункція внутрішніх органів. Ззовні помітними можуть бути 
порушення постави, ходи, спостерігатися зміни в моториці. 

Ураховуючи усю складність та вагу впливу порушень зору на 
фізичне, психічне та соціальне здоров’я людей, саме корекційно-
розвитковий та реабілітаційний вплив, що спирається на компенсаторні 
можливості, може значною мірою знизити негативний вплив 
вищезазначених чинників. 

Кожен заклад культури має свою специфіку, яка в свою чергу 
формує конкретні вимоги щодо особливостей оптимального 
забезпечення доступності, безбар’єрного та безпечного оточуючого 
середовища. Заходи, спрямовані на реалізацію цього також потребують 
відповідності виконання обов’язкових вимог, визначених зокрема ДБН та 
ДСТУ. 

З огляду на це, в даних рекомендаціях пропонуються базові 
елементи архітектурної доступності музейного середовища. 

Доступність музейного середовища 

«Тротуар без бордюру – бар’єр для сліпої людини» (МКФ) або 
питання щодо прилеглої території. Фізична доступність кожного музею 
починається з його прилеглої території. Відповідно до Закону України 
«Про музеї та музейну справу» № 249/95-ВР від 29 червня 1995 року, 
статті 11, прилеглою вважається територія, відведена для музею, яка 
підлягає просторово-функціональному зонуванню (виділенню заповідної, 
експозиційної, наукової, рекреаційної, господарської зони). З тим, з 



Проєкт «Культурні продукти Рівненщини без обмежень» 
за підтримки Українського культурного фонду 

 

- 25 - 

огляду на об’єктивні умови, в кожному окремому випадку за музеєм 
лишається можливість реалізації максимально можливої адаптації цього 
простору. Люди з інвалідністю за зором, відповідно до офіційного 
визначення Державних будівельних норм України, відносяться до 
маломобільних груп населення (МГН). Вони можуть відчувати певні 
труднощі при самостійному переміщенні, при орієнтації в просторі.  

Незручне середовище змушує ставати залежними від оточуючих 
або наражатися на небезпеку. Тож, аналізуючи ступінь фізичної 
доступності прилеглої зони музею, необхідно передбачити умови 
безперешкодного та зручного пересування по ділянці до самої будівлі, 
історико-культурного, меморіального комплексу або окремого значущого 
об’єкту. Організація прилеглої території має бути пристосована так, аби 
оптимально забезпечити умови для незалежного переміщення нею. 
Підхід до будівлі має бути облаштований видимими вивісками, 
відповідним освітленням, контрастом та відсутністю перешкод, що 
сприятиме забезпеченню рівноправного та безперешкодного підходу. 
Має бути передбачена система засобів орієнтації та інформаційної 
підтримки: тактильні та візуальні елементи доступності на всіх шляхах 
руху, які детально представлені у ДБН В.2.2-40:2018 в п.5.1.3.  

Доступність входу. Тут йдеться про безперешкодний доступ до 
будівлі від ґанку до приміщень першого поверху. Необхідно врахувати, 
аби сходи в межах маршруту мали тактильне та/або візуальне 
попередження на початку й в кінці сходів. Усі сходинки в межах маршу 
повинні бути однакової геометрії та розмірів за шириною проступу та 
висотою підйому. Поручні мають бути суцільними та обов’язково 
встановленими з обох боків сходів. На верхній або бічній поверхні перил 
має бути маркування поверху рельєфно-крапковим шрифтом Брайля.  

Відповідно до державно-будівельних норм (ДБН), пункту 6.1.13, 
прозорі двері й огорожі слід виконувати з ударностійкого матеріалу, а на 
прозорих полотнинах дверей слід розміщати контрастне маркування 
заввишки не менше 0,1 м, що має бути на рівні між 1,2 м та 1,5 м від 
поверхні пішохідного шляху. На помітному місці при вході, бажано мати 
макети та/або рельєфно-графічні плани поверху (поверхів) музею.  

Коридори. У цьому пункті бажано врахувати наступні заходи з 
організації безпечного середовища: безпечне розташування предметів 
інтер’єру, безпека руху при відчинених дверях приміщень вздовж 
коридору24 [18]. 

Приміщення музею. Важливим елементом доступності приміщень 
музею постає система засобів орієнтації (вказівників) таких, як 

 
24 Нечепорчук А. Новий освітній простір. Безбар’єрність. Інформаційний посібник. 2019. 95 с. URL: 
www.dfrr.minregion.gov.ua (дата звернення 06.08.2020). 

http://www.dfrr.minregion.gov.ua/
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попереджувальні знаки, позначення доступності приміщень, туалетів, 
інформація оптимально необхідна для самостійного відвідування музею. 
Рекомендована висота знака з тактильною інформацією між 1,2 та 1,6 м, 
який має бути розміщений поряд із дверима. Знаки, які розміщуються на 
панелях у ліфтах, при вході в громадський туалет мають бути рельєфно-
крапковими, а саме включати в себе тексти шрифтом Брайля. 

Експозиційні зали. Доволі інформативними постають рельєфно-
графічні схеми експозицій з помітками щодо розміщення доступних для 
тактильного огляду експонатів (у разі наявності стаціонарних). З цього 
приводу, слід окремо визначитися щодо доопрацювання оформлення 
експозиції та вибору експонатів, які можна зробити доступними для 
огляду в якості зразків, що допоможуть людям з порушеннями зору 
отримати уявлення про ту частину експозиції, яка розміщена в закритих 
вітринах.  

У міжнародній практиці розрізняється два типи тактильних 
експонатів: одні – для тактильного огляду всіма відвідувачами, інші – 
лише для тих відвідувачів, які мають інвалідність за зором. Зазвичай, 
наявність зазначених експонатів привертає увагу не лише цільової 
аудиторії, для якої вони об’єктивно необхідні. Можливість доторкнутися 
навіть до відтвореної копії старовинного предмета значно підвищує 
емоційно-ціннісну та аксіологічну складові екскурсії. 

Маючи 3-4 тактильні експонати для кожного розділу експозиції, що 
ілюструють його основний зміст, їх можна розмістити в спеціально 
відведеному місці, поблизу вітрин експозиції або переносити у процесі 
екскурсії. Слід зазначити, що принцип застосування тактильних 
експонатів має відповідати принципу своєчасності та техніці тактильного 
показу, а не пропонуватися для огляду в окремому приміщенні до або 
після екскурсії. 

Слід також врахувати, що на огляд кожного тактильного експонату 
має надаватися певний час, огляд має бути самостійним (з вербальним 
спрямуванням рук відвідувача!), за виключенням випадків роботи з 
дітьми (коли спрямування рук допомагають розвивати культуру 
тактильного огляду), та супроводжуватися чітким описом безпосередньо 
того, що знаходиться під пальцями (уникаючи застосування термінології 
або з її поясненням).  

Вважається припустимим застосування муляжів, макетів, 
рельєфних малюнків, схем та планів. При цьому, слід звернути особливу 
увагу на певні вимоги до рельєфних зображень. За розміром, рельєфне 
зображення може бути ідентичним оригіналу або зміненим у масштабі, у 
випадку, коли оригінальний розмір предмета більше розмаху рук або 
замалий для розрізнення деталей.  
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Деталізація зображення обмежується порогом чуттєвості 
подушечок пальців (деталі мають бути відображені таким чином, аби їх 
можна було легко розрізнити на дотик). Будь-яке рельєфне зображення 
має супроводжуватися поясненням, яке доповнює уявлення, отримані за 
допомогою тактильного огляду. Зазначені пояснення у професійній 
лексиці – тифлокоментар/ аудіодескрипція (А. Демчук25; С. Ваньшин26; 
Павленко В.27). Слід зазначити, що під тифлокоментарем  та 
аудіодескрипцією мають на увазі передачу візуальних образів 
вербальними засобами. Тифлокоментар може бути представлений як в 
озвученому форматі, так і у вигляді тексту, надрукованому збільшеним 
шрифтом або шрифтом Брайля; аудіодескрипція передбачає озвучення. 
Вона може бути підготовленою (прямою або автоматичною) та гарячою 
(лише прямою).  

Тут важливими постають лаконічність, чіткість, яскравість 
використаних слів та оборотів, оптимальне застосування відповідних 
порівнянь та співставлень тощо. Важливо також розуміти, що 
тифлокементар і аудіодескрипція – офіційно визнаний вид перекладу, 
один із допоміжних засобів доступу до інформації (О. Александрова, 
У. Горшинєва; T. Frazier)28, допоміжна технологія, яка покликана 
доповнити, не замінити власні враження відвідувачів. Враховуючи те, що 
у людей, яким надається послуга тифлокоментування або 
аудіодескрипції, може бути залишковий зір та/або уявлення про кольори, 
предмети можна й потрібно характеризувати, використовуючи назви 
кольорів.  

У процесі доопрацювання експозиції з огляду на потреби 
відвідувачів з інвалідністю за зором слід враховувати, що це має 
відбуватися як компроміс між задумом авторів експозиції та наявними 
потребами відвідувачів із зазначеною формою інвалідності. Тут 
важливим постає й творчий підхід.  

Окрім зазначеного вище, важливим аспектом доступності 
музейного середовища, постає етикетаж. Крупний та чіткий друк, короткі 
тексти, які виготовлені з урахуванням оптимального контрасту за 
кольором та тоном стануть у нагоді не лише відвідувачам з інвалідністю 
за зором. Важлива наявність етикеток надрукованих рельєфно-

 
25 Демчук А.Д. Основні прийоми і способи тифлокоментування. С. 329-335. 
26 Ваньшин С.Н. Словесное описание для слепых / С.Н. Ваньшин, О.П. Ваньшина – М.: Логосвос, 2011. – 62 с.; 
Литвин В.В. Освітній відео контент для людей з вадами зору. Напрацювання та досвід Національного 
університету «Львівська політехніка»: препринт / В.В. Литвин, А.Б. Демчук. – Львів : Видавництво Львівської 
політехніки, 2013. – 20 с. 
27 Особливості перекладу аудіовізуальної продукції для людей із вадами слуху та зору. Дипломна робота. 
Павленко В.А. Харків, 2018. С. 22-24. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Факультет 
іноземних мов. Кафедра теорії та практики перекладу англійської мови. Керівник роботи: Лукьянова Т.Г. 
28 T. Frazier. The Autobiography of Miss Jane Pittman: An All-audio Adaptation of the Teleplay for the Blind and 
Visually Handicapped. 1978. 
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крапковим шрифтом Брайля, які будуть додаватися до тих експонатів, які 
є тактильно доступними. Дані етикетки доцільно розташовувати поряд зі 
звичайними, а не накладати на них. Допустиме також застосування QR-
кодів. Вони мають супроводжуватися попередніми чіткими вказівниками 
щодо їхнього розміщення та бути розміщеними в оптимальній 
досяжності. 

Особливу увагу слід звернути на те, що обмеження доступу до 
основної експозиції відвідувачам з інвалідністю за зором, у порівнянні до 
інших, розглядається як дискримінація їх права на отримання інформації 
в музеї. Читання лекції в приміщенні музею, замість огляду експозиції 
неприпустиме, бо не може розглядатися в якості рівноцінної заміни. 

Веб-доступність або адаптація веб-орієнтованого 
інформаційного культурно-освітнього середовища музею 

Інтернет-музеї, гіпермузей, цифрові музеї, кібермузеї, веб-музеї 
тощо. Залежно від наукової позиції дослідників, галузі чи 
інструментального використання, музеї у веб-просторах розглядаються 
та використовуються по-різному. На сьогодні вони постають втіленням 
виду творчої діяльності; інноваційного освітнього інструменту, 
присвяченого індустрії моди або рекламному проєкту; кімнати з 
мультимедійними можливостями; цифровою формою презентації 
традиційного музею в мережі Інтернет тощо. 

Це свідчить про значне розширення сфери освітньої діяльності 
музею, яка вийшла далеко за межі його самого. Еволюція музейного 
простору у веб-площину визнається в ряді робіт сучасних українських 
дослідників (Р. Маньковська, 2013; О. Харченко, 2015; Т Оніпко, 
Н. Семергей, 2016; С. Конюхов, 2017, А. Петрикіна, 2020), які разом з 
тим відмічають і значні складнощі в зазначеній сфері розвитку 
музейної діяльності в Україні. 

Тож, сучасне музейне середовище являє собою складне 
утворення, яке включає в себе не лише такі компоненти як: прилегла 
територія музею; будівля/приміщення, де розташоване зібрання; 
власне експозиція, фонди, а також і медійний простір музею, який 
постає втіленням одного із новітніх засобів забезпечення 
рівнодоступності освітнього потенціалу музейних зібрань для соціуму. 

З огляду на вищезазначене, слід звернути увагу на певні аспекти 
адаптації веб-простору музеїв для використання зокрема людьми з 
порушеннями зору. На момент укладання даних методичних 
рекомендацій, питання стандартів щодо розробки адаптованих веб-
сайтів в Україні лишається не вирішеним. Серед оптимальних варіантів 
постає застосування міжнародних методичних рекомендацій. Одними з 
найвагоміших на міжнародному рівні нині постають методичні 
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рекомендації доступності веб-сайтів для людей з інвалідністю та людей з 
інвалідністю за зором зокрема «The Web Content Accessibility Guidelines 
2.0» (WCAG 2.0), розроблені міжнародним консорціумом World Wide Web 
Consortium (W3C - міжнародна організація, що розробляє відкриті 
стандарти для мережі Інтернет). 

Основним принципом зазначених рекомендацій постає 
максимальна адаптація веб-сайтів до інструментів доступності, як-то 
текстове озвучування; використання версії сайту без кольорового 
наповнення; заповнення атрибутів альтернативного тексту (alt) для всіх 
графічних елементів, окрім тих, що мають виключно декоративну 
функцію, з чітким зображенням та описом його функції.  

Відповідно до зазначених рекомендацій, важливо врахувати 
наступне:  

• базовий аспект – простота та послідовність викладу 
інформації; 

• короткі та місткі за змістом абзаци сприймаються легше; 

• колонки в тексті (за необхідності їхнього застосування) мають 
бути короткими, стислими, з оптимальним віддаленням одна 
від одної, без використання вертикальних ліній розподілу; 

• важливо застосовувати контрастні кольори (найбільш 
поширені: чорний на білому, чорний на жовтому) та шрифти 
без зарубок/серифів (з англ. serif). Гарними прикладами 
зазначених типів шрифтів вважають наступні: Arial, Futura та 
Helvetica; 

• відповідно до Royal National Institute for the Blind (RNIB) 
визначено «чіткий шрифт», який передбачає, що текст із 14 
кеглем шрифту можна вважати чітким для більшості, 
враховуючи тих, хто має порушення зору (за умови 
використання методів збільшення оригінального тексту). Дана 
організація визначає «крупний шрифт», що входить у діапазон 
16-22 пункти (проте тут слід враховувати особливості 
обраного типу шрифту); 

• вважається, що оптимальний інтервал між строчками має 
складати 2 пункти; 

• не рекомендовано розміщення на сторінках повторювальних 
блимаючих зображень та елементів з ефектом стробоскопа; 

• при необхідності завантаження плагіну, сторінка має містити 
посилання на адаптовану для осіб з інвалідністю за зором 
сторінку, де його можна завантажити; 
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• важливим аспектом постає доступність всіх Java-апплетів, 
скриптів та плагінів з їх змістом, враховуючи файли PDF, 
презентації PowerPoint та ін., з використанням допоміжних 
технологій для осіб з інвалідністю за зором; 

• поля форм повинні мати послідовні та логічні переходи між 
полями при натискання «Тab»; 

• необхідна наявність кнопки «Пропустити навігацію» задля 
використання читачів тексту; 

• дії та відповідні до них змісти мають бути відокремленими; 

• кнопки та вказівки мають йти в контексті. 

Одним із вагомим аспектів доступності музеїв для людей з 
порушеннями зору цілком доцільно можна вважати наявність музейних 
аудіогідів. За умови належного рівня їхньої розробки (чіткої та 
оптимальної деталізації екскурсійного маршруту, із виокремленням 
орієнтирів; належного рівня аудіодескрипції/опису/ цільових експонатів 
тощо), наявності технічних засобів для їхнього використання та/або 
доступу до відповідного Інтеренет-ресурсу, аудіогіди можуть слугувати 
засобами, які сприяють саме незалежному, індивідуальному 
відвідуванню музеїв (Ahmetovic D., Murata M., Gleason C., Brady E., 
Takagi H., Kitani K., and Asakawa C.29; Anagnostakis G., Antoniou M., 
Kardamitsi E., Sachinidis T., Koutsabasis P., StavrakisM., Vosinakis S., and 
Zissis D.30 та багато інших). 

Соціальна доступність 

Тезаурус:  

а) Людина/особа з інвалідністю, а не 
інвалід/неповносправний/каліка (відповідно до змін до Закону України 
«Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і 
Факультативного протоколу до неї» № 1490-VIII від 7 вересня 2016 року); 

б) Має порушення зору, дитина з порушеннями зору, а не страждає 
від.., жертва (сліпоти), хворий на… 

 
29 Dragan Ahmetovic, Masayuki Murata, Cole Gleason, Erin Brady, Hironobu Takagi, Kris Kitani, and Chieko Asakawa. 
2017. Achieving practical and accurate indoor navigation for people with visual impairments. In Proceedings of the 
14th Web for All Conference on The Future of Accessible Work. ACM, 31. 
30 Giorgos Anagnostakis, Michalis Antoniou, Elena Kardamitsi, Thodoris Sachinidis, Panayiotis Koutsabasis, Modestos 
Stavrakis, Spyros Vosinakis, and Dimitris Zissis. 2016. Accessible Museum Collections for the Visually Impaired: 
Combining Tactile Exploration, Audio Descriptions and Mobile Gestures. In Proceedings of the 18th International 
Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services Adjunct (MobileHCI ’16). ACM, New 
York, NY, USA, 1021–1025]; Dhruv J. [Dhruv Jain. 2014. Pilot Evaluation of a Path-guided Indoor Navigation System for 
Visually Impaired in a Public Museum. In Proceedings of the 16th International ACM SIGACCESS Conference on 
Computers & Accessibility (ASSETS ’14). ACM, New York, NY, USA, 273–274. 
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в) Дитина з особливими освітніми потребами, а не особлива 
дитина, з особливими потребами, інклюзивна дитина тощо. 

Етика комунікації з людиною, яка має порушення зору спирається 
на основні положення комунікативної етики та базові комунікативні етичні 
якості, як-то: самоповага, взаємність, відповідальність, толерантність та 
справедливість. 

Серед специфічних принципів слід відмітити наступні: 

• безпосереднє звертання до людини з інвалідністю за зором (не до 
супроводжуючого) уникаючи теми причин, часу, особливостей 
інвалідності та ретельного видивляння обличчя, хоча не слід 
також і уникати звичного спрямування погляду в обличчя при 
звертанні; 

• переважне використання мовлення для опису, а не жестів та 
міміки; 

• надання допомоги за умови отримання згоди на неї, узгодження 
обсягу допомоги та її спрямованості; 

• слова на кшталт: «Побачимося», «До зустрічі», 
«Подивіться/подивись» – звичайні та звичні у спілкуванні з 
людиною, яка має інвалідність за зором. У конкретних ситуаціях 
демонстрування предметів, слово «Подивіться/Подивись» 
значить обстежити щось руками, тактильно. 

Основні аспекти супроводу людей з інвалідністю за зором 

У разі необхідності супроводу людини з порушеннями зору слід 
дотримуватися наступних рекомендацій: 

• узгодження необхідності супроводу безпосередньо з людиною, 
якій пропонується допомога; 

• узгодження боку, з якого комфортніший супровід (зліва, справа); 

• супроводжуючий йде на півкроку попереду людини, яку 
супроводжує (завжди, без виключень); 

• людина, яку супроводжують тримається за супроводжуючого 
трохи вище ліктя; 

• при появі перешкоди на шляху, супроводжуючому необхідно 
злегка призупинитися, повідомляючи цим про перешкоду (в 
приміщенні – двері, предмет інтер’єру, сходи: вниз/вгору, окрема 
сходинка тощо); 

• при необхідності тимчасового припинення супроводу, слід 
попередити людину, що супроводжується, з уточненням місця, де 
виникла необхідність припинення супроводу та приблизного часу 
продовження супроводу (раптове припинення, без обговорення 
неприйнятне); 
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• неприпустимо торкатися тростини або скеровувати її (вона – 
частина особистого простору). 

«Нічого для нас без нас» 

Важливою умовою побудови оптимальної та ефективної комунікації 
постає дотримання загальновідомого принципу: «Нічого для нас без 
нас». Цей принцип відкриває можливості створення якісного контенту 
музейних програм та ефективної організації роботи музею, адаптованих 
до індивідуальних можливостей та спрямованих на задоволення потреб 
цільової аудиторії. Він передбачає обов’язкове залучення людей з 
інвалідністю за зором (різний ступінь порушення зору, вік і стать) до 
розробки музейних програм, тестуванню тактильних матеріалів, 
екскурсійного маршруту тощо. 

З тим, слід відмітити, що доступними/адаптованими/інклюзивними 
мають бути всі програми музею, аби всі відвідувачі могли обирати для 
себе різні способи взаємодії із музейним середовищем та з іншими 
відвідувачами.  

Одним із найбільш вагомих аспектів ефективності даних програм 
постає застосування мультимодальних методів, які забезпечують 
гармонічний вплив на різні канали сприйняття. Мультисенсорне 
сприйняття забезпечує повніший контакт з колекціями, розкриття 
різноманітних особистісних здібностей і потенцій відвідувачів з 
інвалідністю (не лише за зором), сприяє формуванню їх творчих навичок, 
актуалізує соціальну взаємодію тощо. Активізація різних органів чуття 
забезпечується, в свою чергу, застосуванням різноманітних інструментів 
на кшталт тактильних експозиційних матеріалів, додаткових музейних 
засобів, такої послуги як тифлокоментар/аудіодескрипція тощо. 

Слід підкреслити, що адаптація музейного простору (в широкому 
його розумінні), доступність та інклюзивність музейних програм мають 
носити систематичний та комплексний характер, бути константами у всіх 
аспектах роботи музею. 
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Петро ПОЛІЩУК 
керівник Відокремленого 
підрозділу Всеукраїнської 
громадської організації людей з 
інвалідністю по зору «Генерація 
успішної дії» у Рівненській області, 
член комітетів забезпечення 
доступності для МГН при 
Рівненській ОДА та Рівненському 
МВК, радник Рівненського міського 
голови 

Поліщук Петро 
Інклюзивність будівель і споруд 

 

Всі громадяни мають рівні права доступу до споруд та будівель. Не 
всі можуть стрибнути на висоту 2 метри або віджатися від підлоги 150 
разів. Це індивідуальне. Не можна допускати в одну будівлю, наприклад, 
тільки тих громадян, хто стрибає вище за 2 метри. Або лише тих, хто 
зможе віджатися від підлоги 150 разів. Це дискримінація, адже всі мають 
рівні права. 

Так само несправедливо обмежувати права будь-яких груп 
населення на доступ до споруд і будівель, у тому числі – осіб з 
інвалідністю чи маломобільних. 

Хто такі маломобільні групи населення? 

Це особи, які відчувають труднощі при самостійному пересуванні, 
одержанні послуги, інформації або при орієнтуванні в просторі. До них 
відносять осіб з інвалідністю (з порушеннями зору, слуху, опорно-
рухового апарату, ментальними  тощо), людей поважного віку та з 
тимчасовим погіршенням здоров’я, це люди дуже низького чи високого 
зросту, вагітні жінки, люди з дитячими візочками, люди, які протягом 
певного часу можуть бути неуважними (приміром під впливом стресу), 
люди, які йдучи дивляться в телефон, або слухають гучно музику через 
навушники тощо. Таким чином, під дану категорію підпадає доволі 
велика частка населення. За даними з різних джерел вона складає від 30 
до 50% всього населення.  

Кожен з нас в певні періоди життя був або може бути 
маломобільним, тому інклюзивність та універсальний дизайн - це 
необхідність та зручність для всіх. 

Вони мають рівні права доступу до всіх об’єктів громадського 
призначення на рівні з іншими громадянами. Просто для реалізації їхніх 
прав ці споруди й будівлі мають бути для них пристосованими, 
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доступними, інакше всі слова про рівність й інклюзивність є порожнім 
звуком.  

Стаття 9 Доступність, Конвенції ООН про права осіб з 
інвалідністю31. 

Декларує  особам з інвалідністю можливість вести незалежний 
спосіб життя й усебічно брати участь у всіх аспектах життя, держави-
учасниці вживають належних заходів для забезпечення особам з 
інвалідністю доступу нарівні з іншими до фізичного оточення, до 
транспорту, до інформації та зв'язку, зокрема інформаційно-
комунікаційних технологій і систем, а також до інших об'єктів і послуг, 
відкритих або таких, що надаються населенню, як у міських, так і в 
сільських районах. Ці заходи, які включають виявлення й усунення 
перепон і бар'єрів, що перешкоджають доступності, повинні 
поширюватися, зокрема:  

a) на будинки, дороги, транспорт й інші внутрішні та зовнішні 
об'єкти, зокрема школи, житлові будинки, медичні установи та робочі 
місця; 

b) на інформаційні, комунікаційні та інші служби, зокрема 
електронні служби та екстрені служби. 

2. Держави-учасниці вживають також належних заходів для того, 
щоб: 

a) розробляти мінімальні стандарти й керівні орієнтири, що 
передбачають доступність об'єктів і послуг, відкритих або таких, що 
надаються населенню, уводити їх у дію та стежити за їх дотриманням; 

b) забезпечувати, щоб приватні підприємства, які пропонують 
об'єкти й послуги, відкриті або такі, що надаються населенню, 
ураховували всі аспекти доступності для осіб з інвалідністю; 

c) організовувати для всіх залучених сторін інструктаж з проблем 
доступності, з якими стикаються особи з інвалідністю; 

d) оснащувати будинки та інші об'єкти, відкриті для населення, 
знаками, виконаними абеткою Брайля у формі, що легко читається і є 
зрозумілою; 

e) надавати різні види послуг помічників і посередників, зокрема 
провідників, читців і професійних сурдоперекладачів, для полегшення 
доступності будинків та інших об’єктів, відкритих для населення; 

f) розвивати інші належні форми надання особам з інвалідністю 
допомоги та підтримки, що забезпечують їм доступ до інформації; 

 
31 Конвенція про права осіб з інвалідністю, ратифікована Законом від 16 грудня 2009 р. № 1767-VI. URL: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_g71 (дата звернення 02.09.2020).  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_g71
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g) заохочувати доступ осіб з інвалідністю до нових інформаційно- 
комунікаційних технологій і систем, зокрема Інтернету; 

h) заохочувати проєктування, розробку, виробництво й поширення 
первісно доступних інформаційно-комунікаційних технологій і систем так, 
щоб доступність таких технологій і систем досягалася за мінімальних 
витрат.  

Стаття 30 Участь у культурному житті, проведенні 
дозвілля й відпочинку та заняттях спортом32 

1. Держави-учасниці визнають право осіб з інвалідністю брати 
участь нарівні з іншими в культурному житті й вживають усіх належних 
заходів для забезпечення того, щоб особи з інвалідністю: 

a) мали доступ до творів культури в доступних форматах; 

b) мали доступ до телевізійних програм, фільмів, театру та інших 
культурних заходів у доступних форматах; 

c) мали доступ до таких місць культурних заходів чи послуг, як 
театри, музеї, кінотеатри, бібліотеки й туристичні послуги, а також мали 
найможливішою мірою доступ до пам'ятників і об'єктів, що мають 
національну культурну значущість. 

2. Держави-учасниці вживають належних заходів для того, щоб 
надати особам з інвалідністю можливість розвивати й використовувати 
свій творчий, художній та інтелектуальний потенціал не тільки для 
власного блага, а й для збагачення всього суспільства. 

3. Держави-учасниці роблять, відповідно до міжнародного права, 
усі належні кроки для забезпечення того, щоб закони про захист прав 
інтелектуальної власності не ставали невиправданим чи 
дискримінаційним бар'єром для доступу осіб з інвалідністю до творів 
культури. 

4. Особи з інвалідністю мають право нарівні з іншими на визнання й 
підтримку їхньої особливої культурної та мовної самобутності, зокрема 
жестових мов і культури глухих. 

5. Щоб надати особам з інвалідністю можливість брати участь 
нарівні з іншими у проведенні дозвілля та відпочинку й у спортивних 
заходах, держави-учасниці вживають належних заходів: 

a) для заохочення й пропаганди найповнішої участі осіб з 
інвалідністю у загальнопрофільних спортивних заходах на всіх рівнях; 

b) для забезпечення того, щоб особи з інвалідністю мали 
можливість організовувати спортивні та дозвільні заходи спеціально для 

 
32 Конвенція про права осіб з інвалідністю, ратифікована Законом від 16 грудня 2009 р. № 1767-VI. URL: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_g71 (дата звернення 02.09.2020). 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_g71


Проєкт «Культурні продукти Рівненщини без обмежень» 
за підтримки Українського культурного фонду 

 

- 39 - 

осіб з інвалідністю, розвивати їх і брати в них участь, і для сприяння у 
цьому зв'язку тому, щоб їм нарівні з іншими надавались належні 
навчання, підготовка та ресурси; 

c) для забезпечення того, щоб особи з інвалідністю мали доступ до 
спортивних, рекреаційних і туристичних об'єктів; 

d) для забезпечення того, щоб діти з інвалідністю мали рівний з 
іншими дітьми доступ до участі в іграх, у проведенні дозвілля та 
відпочинку й у спортивних заходах, зокрема заходах у рамках шкільної 
системи; 

e) для забезпечення того, щоб особи з інвалідністю мали доступ до 
послуг тих, хто займається організацією дозвілля, туризму, відпочинку та 
спортивних заходів. 

Представляю вашій увазі розроблену мною анкету визначення 
доступності будівель та споруд громадського призначення та прилеглої  
до них території для осіб з інвалідністю і маломобільних груп населення 
(МГН) згідно ДБН  В.2.2-40:2018. Так можна визначити, чи доступний ваш 
об’єкт для відвідування та надання якісних послуг маломобільним групам 
населення.   

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ 

ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ДБН  В.2.2-40:201833 

Сфера застосування 

Ці Норми поширюються на проєктування, будівництво нових та 
реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт та технічне 
переоснащення існуючих житлових будинків та громадських будівель і 
споруд, а також на розумне їх пристосування з урахуванням потреб 
маломобільних груп населення (далі - МГН).  

Вимоги цих Норм є обов'язковими для застосування усіма 
юридичними та фізичними особами на території України, окрім 
будівництва індивідуальних житлових будинків. 

Дані Норми забезпечують рівні права на використання  житлових 
будинків і громадських будівель та споруд різними верствами населення 
в тому числі МГН.  

Загальні положення 

При проєктуванні, будівництві нових та реконструкції, реставрації, 
капітальному ремонті та технічному переоснащенні існуючих житлових 

 
33 Державні будівельні норми. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення. ДБН В.2.2-40:2018. Видання 
офіційне. Київ. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України. 2018. URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2019/01/V2240-2018.pdf (дата звернення 
02.09.2020). 

https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2019/01/V2240-2018.pdf
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будинків та громадських будівель і споруд обов’язковим є забезпечення 
у повному обсязі вимог доступності, зручності, інформативності і 
безпеки.  

У разі, якщо в існуючих житлових будинках та громадських будівлях 
і спорудах неможливо у повному обсязі забезпечити вимоги доступності, 
зручності, інформативності і безпеки для потреб осіб з інвалідністю, 
здійснюється їх розумне пристосування.  

Доступність для МГН повинна забезпечуватися: 

• фізичною можливістю і зручністю потрапляння та пересування 
об’єктом, прилеглою територією, отриманням послуг; 

• фізичною безпекою при потраплянні на об’єкт та пересуванні 
в ньому, прилеглою територією, отриманням послуг;  

• можливістю вільного отримання інформації про об’єкт та 
послуги, що надаються; вільною навігацією (орієнтування) по 
об’єкту та прилеглій території.  
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Катерина ЗАРІЧНЮК 
сурдоперекладачка 

Зарічнюк Катерина 
Особливості нечуючих людей та як їх зрозуміти 

 

Хто такі «нечуючі люди»? Це абсолютно такі ж людини, як і всі ми: 
ходять у магазин, лікарню, банк, суд, музей, працюють, хворіють, 
святкують дні народження, одружуються, народжують дітей, радіють 
життю.  Єдина особливість - вони розмовляють за допомогою рук. Тобто 
їх засіб спілкування – це жестова мова.  І саме тому у житті глухих людей 
виникають щоденні труднощі. 

Які? Магазин, банк, лікарня... розуміння один одного подібне до 
іноземця в чужій країні! Тільки тут парадокс: глухі люди є іноземцями у 
своїй країні.  Спілкування із зовнішнім світом мізерне у людей, які не 
чують.  Доступ до мистецтва - це взагалі закрита тема, адже без 
перекладача жестової мови важко зрозуміти слова акторів на сцені в 
театрі чи інформацію про експонат, пам'ятник та ін. 

Глухі люди надзвичайно допитливі, вони готові сприймати 
інформацію, тільки ж подайте її так, щоб вони «почули». Перекладач 
жестової мови – це місток, який з'єднує нечуючих людей з іншою 
стороною для розуміння один одного. 

На сьогоднішній день вчити жестову мову це круто! Це величезне 
задоволення сказати щось жестами людині і зчитати жест та зрозуміти 
його. Отож, відповідь на питання «як зрозуміти нечуючих» можна 
сформувати так: «йти на контакт, намагатися комунікувати у будь-який 
спосіб, або ж вивчити жестову мову чи залучити перекладача жестової 
мови».  

 

Ось основні рекомендації по взаємодії із людьми з 
порушеннями слуху та нечуючими: 

• Розмовляючи з людиною, у якої поганий слух, дивіться прямо на 
неї. 

• Не затемнюйте своє обличчя та не затуляйте його руками,  
волоссям або іншими предметами - Ваш співрозмовник повинен мати 
можливість стежити за виразом Вашого обличчя. 

• Існує декілька типів та ступенів глухоти. А отже, існує декілька 
способів спілкування з людьми, які погано чують. Якщо Ви не знаєте, 
якому надати перевагу - запитайте у людини. 

• Деякі люди можуть чути, але сприймають деякі звуки 
неправильно. У цьому випадку говоріть дещо голосніше та чіткіше, 
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підбираючи необхідний рівень. В іншому випадку потрібно буде лише 
знизити голос, тому що людина втратила здатність сприймати високі 
частоти. 

• Щоб привернути увагу людини, що погано чує, назвіть її на ім'я. 
Якщо відповіді немає, можна злегка торкнути її за руку чи плече або 
помахати рукою. 

• Говоріть ясно та чітко. Не потрібно забагато підкреслювати щось, 
кричати, особливо на вухо. 

• Якщо Вас просять повторити щось - спробуйте перефразувати 
речення. Використовуйте жести. 

• Переконайтесь, що Вас зрозуміли. Не соромтесь спитати, чи 
зрозумів Вас співрозмовник. 

• Якщо Ви повідомляєте інформацію, яка включає в себе номер, 
технічний або інший складний термін, адресу, напишіть її так, щоб вона 
була зрозумілою. 

• Якщо існують труднощі під час усного спілкування, запитайте, чи 
не простіше буде переписуватися. Не говоріть: «Добре, це не 
важливо...». Мова та інформація повинні бути простими. 

• Не забувайте про довкілля. У великих багатолюдних приміщеннях 
важко спілкуватись з людьми, що погано чують. Яскраве сонце чи тінь 
теж можуть бути перешкодами. 

• Не змінюйте тему розмови без попередження. Використовуйте 
перехідні фрази, наприклад: «Добре, тепер нам необхідно 
обговорити…». 

• Дуже часто нечуючі люди використовують мову жестів. Якщо Ви 
спілкуєтесь через перекладача, не забудьте, що звертатися необхідно 
безпосередньо до співрозмовника, а не до перекладача. 

• Не всі люди, що погано чують, можуть читати по губах. Вам краще 
всього перепитати про це під час зустрічі. Якщо Ваш співрозмовник 
володіє відповідними навичками, необхідно дотримуватись декількох 
важливих правил: 

✓ тільки три з десяти слів гарно прочитуються; 
✓ необхідно дивитись в обличчя співбесідника, говорити ясно та 
повільно, використовувати прості фрази та уникати незначних 
слів; 
✓ необхідно використовувати міміку, жести, рухи тіла, якщо 
хочете підкреслити або прояснити зміст сказаного.  
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Спілкування та  робота із людьми з інвалідністю може бути 
приємною та приносити яскраві враження, тому що від нечуючих людей 
ми  отримуємо велику емоційну віддачу. 

Детальніше дізнатись, як працювати з такими людьми, та 
опанувати основи української жестової мови можна подивившись 
відеоролики, відзняті у межах проєкту «Культурні проєкти Рівненщини 
без обмежень» перейшовши за посиланням https://gud.rv.ua/kulturni-
produkty-rivnenshchyny-bez-obmezhen.  

https://gud.rv.ua/kulturni-produkty-rivnenshchyny-bez-obmezhen
https://gud.rv.ua/kulturni-produkty-rivnenshchyny-bez-obmezhen
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Тетяна ЖИМОЛОСТНОВА 
Дитяча лікарка-психіатр 
Рівненського обласного центру 
психічного здоров’я населення 

Жимолоснова Тетяна 
Етика спілкування з людьми з порушеннями зору, слуху, 

комплексними порушеннями в умовах інклюзивного мистецтва 
 

Зробімо культурне середовище 
доступнішим для людей з 
інвалідністю, і в нашому світі 
будуть творити нові Реї Чарльзи 
та Стівени Хокінги 

 
Як часто люди з інвалідністю відвідують музеї, виставки, театральні 

вистави? Навряд чи хтось веде таку статистику. Однак відвідувачів з 
інвалідністю було б значно більше, якби заклади культури були би 
архітектурно доступнішими, а для огляду були б запропоновані різні 
інклюзивні виставки. Багато музеїв міняються, і докладають багато 
зусиль для того, щоб їх колекції були доступними для значно ширшої 
аудиторії. Крім архітектурної доступності, не менш важливою є соціальна 
доступність та вміння працівників спілкуватись з особливими 
відвідувачами без страхів та стереотипів. Маємо надію, що наші поради 
стануть корисними та не просто полегшать роботу, а зроблять її цікавою 
і плідною. 

 
Інвалідність. Концепції. 
Медична концепція:  
Це проблема людини, яку необхідно вилікувати, щоб вона стала 
повноцінним членом суспільства. 
 
Соціальна концепція: 
Людина важлива і повноцінна незалежно від стану її здоров’я чи 
особливостей розвитку. Існують бар‘єри у взаємодії людей з 
інвалідністю в соціумі, які необхідно долати. 
 

Термінологія 
 

Уникайте 
 

Використовуйте 

Неповносправні, інваліди Люди з інвалідністю 
Страждає від..., хворий на..., 

жертва (чогось) 
Має (назва порушення стану 

здоров’я, хвороби) 
Прикутий до інвалідного крісла / Користувач візка; той, хто 
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ліжка користується кріслом колісним 
Розумово відсталий, із розумовими 

відхиленнями, загальмований, 
ненормальний 

Людина з психічними, розумовими 
порушеннями 

Каліка, недієздатний, немічний Людина з інвалідністю 
Спазматичний (спазматик) Людина з церебральним паралічем 

Психічно хворий, божевільний Особа з розумовими, психічними 
порушеннями 

Глухонімий Нечуючий, користується мовою 
жестів, особа з порушенням слуху 

Сліпий Незряча, особа з порушенням зору 
Епілептик, діабетик, депресивний 

тощо 
Особа з епілепсією / діабетом / 

депресією; особа, яка має епілепсію / 
діабет / депресію 

Карлик, гном, ліліпут Людина низького зросту, невисока 
Напад (якоїсь хвороби) Приступ 

 
Етика взаємодії з людьми з інвалідністю. 
 

• Звертайтеся до людей з ознаками інвалідності так само, як і 
до всіх інших членів суспільства (групи людей).  

• Якщо ви говорите з допомогою перекладача або помічника, 
говоріть саме до людини з інвалідністю. 

• Спілкуйтеся звичайним тоном. Дозвольте людям з 
інвалідністю говорити самим за себе: так ви покажете 
аудиторії, що вони не немічні, а достатньо обізнані і 
кваліфіковані.  

• Будьте терпеливими: не закінчуйте речення за 
співрозмовника.  

• Говоріть з людиною так, щоби ваші очі були на одному рівні.  

• Не допомагайте людині з інвалідністю, не запитавши, чим 
саме допомогти. 

• Не вживайте при спілкуванні фраз: «ой як шкода…», 
«швидкого вам виздоровлення», « у нього ноги/ очі/ вуха/ 
голова/ болять/хворі…». 

 
Комплексні порушення: 
 
До осіб з комплексними порушеннями (складними дефектами) 

можна віднести тих, у яких спостерігаються одночасно порушення 
розвитку сенсорних і моторних функцій в поєднанні з недоліками 
інтелекту (затримка психічного розвитку, розумова відсталість, розлади 
спектру аутизму).   



Проєкт «Культурні продукти Рівненщини без обмежень» 
за підтримки Українського культурного фонду 

 

- 54 - 

Особливості проведення екскурсії для осіб з комплексними 
порушеннями. 

Підготовчий етап 

• Соціальні історії: відвідування музею; 

• Маршрут руху по музею; 

• Карта сенсорної безпеки (відмітити зали з підвищеним 
сенсорним навантаженням); 

• Впровадження правил (стоп-лінії, візуальні правила, сигнал 
переходу з одного місця в інше); 

Дану інформацію варто розмістити на сайті музею або при вході у 
музей в формі буклетів. 

Основний етап – відвідування музею: 

• Повторення вивчених правил при вході в музей, демонстрація 
візуальних (знак стоп, червона картка) та вербальних правил 
(сигнал дзвіночка). 

• Скорочення часу на надання вербальної інформації (текст екскурсії 
якісно і кількісно інший). 

• Короткі фрази: не використовувати метафор, оборотів, 
фразеологізмів і т. і. 

• Можливість слухати сидячи, наявність точки-опори 

• Використання піктограм, опис експонатів мовою Easy Read 

• Використання “тематичних фрагментів” (копії експонатів та 
можливість тактильного знайомства з ними) 

• Візуальні підкріплення інформації, що надається ( тематичне 
підкріплююче фото) 

• Одна тема екскурсії 

• Зони сенсорного відпочинку 

• Попереджати про можливі різкі сенсорні подразники 
Заключний етап: 

• Короткі прості запитання про побачене: «що найбільше 
сподобалось?», «що запам‘яталось?» 

• Практична робота ( малюнок, ліпка) 

• Завдання додому 
Невідкладна допомога при епілептичному приступі: 

• зберігати спокій; 

• забезпечити особі профілактику травмування: під голову підкласти 
щось м’яке (светер, свої долоні), відтягнути від сходів, виступів на 
підлозі; 

• повернути особу на бік (голова на бік) для попередження западіння 
язика, захлинання; 

• не намагатися розщепити щелепи будь-чим; 

• викликати Швидку медичну допомогу.  
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