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Рекомендації  з  надання послуг особам з 
порушенням мовлення.

• Хочете допомогти - спитайте згоди.

• Говоріть розбірливо!

• Будьте виразними!

• Використовуйте піктограми (таблички)

• Ваше розташування

• Звертайтеся до співрозмовника!

• У разі потреби пристосовуйтесь!

• Не вимикайте світла!



Рекомендації  з  надання послуг особам з 
порушенням слуху

• Спілкування з використанням мови (Люди із важкими 

порушеннями слуху можуть бути здатні чути підсилену мову з 

допомогою слухового апарату. Зчитування по губах)

• Спілкування з використанням жестів (мовою жестів –

міміко-жестикулярною мовою, зображення літер пальцями-

пальцева азбука, дактильна азбука)

• Інші методи спілкування (мову знаків - застосовують вісім 

комбінацій руками  і чотири жести навколо лиця; письмова мова; 

Текстофон)



Рекомендації  з  надання послуг особам з 
розумовою відсталістю та психічними 

розладами

• Зробіть усе зрозумілим!

• Зберігайте повагу!

• Визнавайте індивідуальні обмеження!

• Дайте право вибору!

• Забезпечте похвалу!

• Звертайтеся до експертів за підтримкою!

• Встановіть чіткі норми поведінки

• Подбайте про безпеку!

• Упорядкуйте середовище!



Рекомендації  з  надання послуг 
особам з порушенням опорно-

рухового апарату 

• Спитайте перед тим, як допомогти!

• Поважайте відмінності людини!

• Не вирішуйте за когось!

• Розраховуйте навики і виклики

• Забезпечте пристосуваннями, якщо 

треба

• Зменшіть вплив бар’єрів!



Рекомендації  з  надання 
послуги  незрячим

• Коли ви розмовляєте з інвалідом зору, 

звертайтеся безпосередньо до нього, а 

не до супровідника, котрий присутній 

при розмові.

• Коли вас знайомлять з інвалідом, 

цілком природно потиснути йому руку. 

Якщо ви хочете так зробити, скажіть 

йому про це.

• Коли ви зустрічаєтеся з людиною, яка 

погано або зовсім не бачить, то 

неодмінно називайте себе й тих людей, 

які прийшли з вами. 



• Якщо у вас загальна бесіда у групі, не забувайте пояснити, до 

кого в цей момент ви звертаєтеся, а також назвати себе.

• Допомогу треба пропонувати, а не одразу вважати, що людина 

потребує вашої допомоги. 

• Коли ви пропонуєте допомогу, чекайте, поки вашу пропозицію 

приймуть, а потім запитайте, що і як робити

• Поводьтеся з малолітніми інвалідами, як із дорослими. 

Звертайтеся до них на ім’я й на „ти“, тільки якщо ви добре 

знайомі.

• Коли розмовляєте з людиною, яка має проблеми із 

спілкуванням, слухайте її уважно. Будьте терплячі, чекайте, коли 

людина сама завершить фразу. Не виправляйте та не 

доповнюйте за неї! Ніколи не вдавайте, що ви розумієте, якщо 

насправді це не так. Повторіть, що ви не зрозуміли, це 

допоможе людині відповісти вам, а вам – зрозуміти її.



• Завжди особисто 

переконуйтеся в доступності 

місць, де заплановані заходи. 

Заздалегідь поцікавтеся, які 

можуть виникнути проблеми 

або бар’єри і як їх можна 

усунути. 

• Не змушуйте співрозмовника 

говорити в порожнечу: якщо ви 

переміщаєтеся, попередьте 

його.

• Намагайтеся передати словами 

міміку й жести.



Особливості надання послуг 
незрячим в музеях

• У музеях сліпим дозволено, під контролем 

супроводжуючого та доглядача, обережно 

торкати експонати, які не знаходяться під 

склом. Деякі працівники музеїв не знають, 

що є спеціальна постанова, яка дозволяє це 

робити, тому вам можуть зробити 

зауваження. У такому разі спокійно й 

тактовно поясніть, що людина, яка прийшла 

з вами, не бачить, і що ви будете дуже 

обережні й уважні при огляді. Як звичайно, 

музеї несхожі між собою, тому знайомство з 

тим або іншим музеєм має починатися з 

орієнтування у приміщеннях музею.



Рекомендації обслуговуючому персоналу

• Персонал який надає послуги, має бути 

підготовлений теоретично й повинен уміти працювати 

з особами із особливими потребами.

• Обслуговуючий персонал не повинен боятися 

запропонувати неповносправному свою допомогу.

• Обслуговуючий персонал має бути готовий до 

ведення розмови з неповносправним і ставитися до 

нього як до будь-якої іншої особи.



Рекомендації обслуговуючому персоналу

• Персонал який надає послуги, має бути 

підготовлений теоретично й повинен уміти працювати 

з особами із особливими потребами.

• Обслуговуючий персонал не повинен боятися 

запропонувати неповносправному свою допомогу.

• Обслуговуючий персонал має бути готовий до 

ведення розмови з неповносправним і ставитися до 

нього як до будь-якої іншої особи.



Природні фактори, що впливають на 
неповносправних туристів

• Яскраве сонячне проміння часто негативно впливає на 

слабозорих осіб та призводить до головних болей, тому 

остерігайтесь цього фактору при роботі з слабозорими людьми

• Погане освітлення та екскурсії в вечірній та нічний час не 

рекомендовано проводити для нечуючих осіб, які 

використовують мову жестів. Цілковита темнота часто 

призводить нечуючих до паніки.



• Під час дощу незрячі особи практично ніколи не користуються 

парасолями, так як їх руки зайняті тростинами. Передбачайте це 

та забезпечте комфортні умови для незрячих екскурсантів

• Слідкуйте за висотою рослинності, гіляк що звисають і можуть 

завдати травми голові. Всі незрячі можуть контролювати тільки 

поверхню під ногами і гілля може стати прикрою несподіванкою.

• Більшість осіб з інвалідністю не знають що таке кропива чи інші 

рослини,які подразнюють шкіру, тому уникайте їх або 

попереджяйте про небезпеку.



• Більшість міських неповносправних не мають контакту з 

свійськими тваринами і тому нехотячи можуть завдати шкоди як 

собі так і тварині. 

• Пересічена місцевість не найкраща територія для прогулянок 

для осіб з різними нозологіями, тому забезпечте якісний 

супровід, який унеможливить травмування осіб з інвалідністю.
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