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Проведення екскурсій для змішаних груп є важливою складовою доступного 
соціуму для людей з особливими потребами. Завдяки таким екскурсіям можемо 
соціалізувати верстви населення ті, які на даний момент не мають повного і 
необмеженого доступу до суспільства в цілому. Структурування і розуміння 
принципів організації екскурсій для змішаних груп є важливим в умовах розвитку 
туристичної галузі. Саме тому дуже важливо виділяти принципи за якими можливо 
проводити ці екскурсії. 

Перший з принципів це принцип роботи з аудиторією їх усього два варіанти – 
чуючий екскурсовод з перекладачем УЖМ і глухий екскурсовод, який є носієм УЖМ, 
з перекладачем.  

Другий принцип – рання підготовка маршруту, а саме – адаптування маршруту 
під потреби людей з особливими потребами. Також слід провести декілька тестових 
екскурсій, щоб зрозуміти, як працювати в тандемі з перекладачем. Перед кожним 
експонатом виставки екскурсовод і перекладач розташовуються по одну сторону від 
експоната, не потрібно розташовуватися дуже близько або далеко від перекладача. 
Об'єкти виставки та архітектура простору не повинні заважати учасникам екскурсії 
бачити руки і обличчя екскурсовода і перекладача УЖМ. Треба розмістити 
екскурсійну групу півколом перед екскурсоводом і перекладачем, уникати погано 
освітлених і темних зон, так як групі не буде видно екскурсовода і перекладача, 
контролювати рівень шуму: слабочуючі відвідувачі використовують слухові апарати, 
які дуже чутливі до фонових звуків. Рівень фонового шуму повинен бути 
мінімальним.  

Третій принцип – максимальна доступність екскурсії. Заздалегідь спланований і 
адаптований маршрут. Чітка усне мовлення екскурсовода. Знання УЖМ 
екскурсоводом або перекладачем. Допоміжні пристрої для відвідувачів з вадами 
слуху (індукційна петля, приймачі). Субтитри до відеоекспонатам, відеороликів. QR-
код з записаним відеогідом українською жестовою мовою. Третій принцип – 
правильна взаємодія з аудиторією. Обговорення з аудиторією правил: наприклад, щоб 
задати питання, потрібно підняти руку. Так вам з перекладачем буде простіше 
працювати. Спілкування з групою, запитання такі як, чи все зрозуміло, а також про 
ставленням слухачів до експонатів. Якщо в оповіданні про експонати необхідно 
згадати складні терміни, заздалегідь роздрукуйте ці слова і всі потрібні додаткові 
зображення. Це спростить подачу інформації. Під час екскурсії треба намагатися 
візуально стежити за перекладачем. Не поспішати відповідати на питання 
відвідувачів – дочекатися перекладу питання.  

Четвертий принцип – оповідання. Екскурсовод готує адаптований текст і 
перевіряє його з перекладачем. З цього тексту в подальшому вони разом працюють. 
Під час екскурсії необхідно намагатися розбивати вимовний текст на невеликі 
пропозиції, щоб у перекладача була можливість точно переводити його. Не починати 
розповідь під час руху екскурсійної групи. Дійшовши до точки, дочекатися інших і 
тільки після цього з перекладачем починати розповідь.  
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П’ятий принцип – звертання уваги. Треба намагатися стежити за відвідувачами. 
Важливо тримати зоровий контакт з аудиторією – не забувати, що при спілкуванні 
слабочуючі читають по губах. Необхідно намагатися дивитися учасникам екскурсії 
прямо в очі. Під час екскурсії не слід поспішати, швидко йти, говорити монотонно і 
складними фразами, необхідно використовувати ясні короткі речення. Основним 
аспектом, що визначає доступність екскурсії, є маршрут. Він повинен бути цікавим і 
не дуже довгим, адже у глухих переважає зорове сприйняття. Аудиторія завжди 
дивиться на ведучого і перекладача, щоб не втратити важливу інформацію. Необхідно 
будувати маршрут екскурсії так, щоб у відвідувачів була можливість на кілька хвилин 
відволіктися і ознайомитися з експонатами (закладіть кілька перерв). Перекладачеві 
періодично потрібен час, щоб відновити сили, так як переклад вимагає великої 
розумової і фізичної навантаження.  

Шостий принцип – тандем перекладача і екскурсовода. Якщо перекладач не брав 
участі в розробці маршруту екскурсії, необхідно заздалегідь ознайомити його з 
текстом і планом маршруту. Під час розмови дивіться на співрозмовника, а не на 
перекладача. Не слід просити допомоги у перекладача в ході екскурсії. Наприклад, 
роздача супровідного матеріалу і т.д. унеможливлює одночасний переклад. Необхідно 
уникати приватних бесід з перекладачем та іншими особами в ході екскурсії, оскільки 
все, про що говориться під час екскурсії, може бути невірно інтерпретована. Говоріть 
у розміреному, зручному для темпі. Перекладач повідомить екскурсоводу, якщо 
потрібно знизити темп екскурсії. Якщо спілкування відбувається без перекладача 
(наприклад, до або після екскурсії) цілком допустимо використовувати письмову 
мову на максимально простому, нескладною українською мовою.  

У цілому ці принципи повідомляють про те що, щоб провести екскурсію для 
змішаної групи треба багато зусиль на передекскурсійну підготовку. А також 
постійне виконання правил, які задаються заради покращення умов екскурсії для 
людей з особливими потребами. 
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Заклади готельного господарства пропонують практично всі види 

працевлаштування, починаючи від звичайної туристичної послуги та закінчуючи 
високими керівними посадами. Варто зауважити, що аспектом, пов’язаним із 
управлінням людським капіталом у готельній індустрії, є міжнародний ринок праці, 
що тягне за собою ризик як для роботодавців, так і для працівників. За даними МОП, 
готельна індустрія пропонує роботу широкому колу шукачів роботи, включаючи: 
особи, які вперше виходять на ринок праці або мають труднощі з 
працевлаштуванням, кваліфіковані чи низькокваліфіковані особи, національні 
меншини, іммігранти, молодь, тривалий час безробітні, жінки з сімейними 
обов’язками, які шукають роботу за сумісництвом. 


