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АННОТАЦИЯ 

 

Дипломная работа состоит из 66 стр., 4 рис., 6 табл., 45 источников. 

 

ИНКЛЮЗИВНЫЙ ТУРИЗМ, РЕАБИЛИТАЦИЯ, ЛЮДИ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ, ЛЮДИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, 

БЕЗБАРЬЕРНЫЙ ТУРИЗМ, ДОСТУПНОСТЬ. 

 

Цель дипломной работы – исследовать уровень и возможности 

развития инклюзивного туризма в Российской Федерации, а также 

разработать рекомендации по применению российского опыта в нашей 

стране. 

Объектом исследования является развитие инклюзивного туризма в 

России. Предметом исследования является уровень развития инклюзивного 

туризма в России, перспективы для Республики Беларусь. 

Область возможного практического применения заключается в 

социальной значимости проведенного исследования и возможности 

использования основных результатов исследования и проектирования в 

практике нашей страны. 

При написании дипломной работы использовалась учебная литература 

отечественных и зарубежных авторов, авторов. Методами исследования 

являются анализ, методы индукции и дедукции, метод сравнения. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в дипломной работе 

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствования сопровождаются ссылками на 

их авторов. 



АНАТАЦЫЯ 

 

Дыпломная работа складаецца з 66 стар., 4 мал., 6 табл, 41 крыніцы. 

 

ІНКЛЮЗІЎНЫ ТУРЫЗМ, РЭАБІЛІТАЦЫЯ, ЛЮДЗІ З 

ІНВАЛІДНАСЦЮ, ЛЮДЗІ З АБМЕЖАВАНЫМІ МАГЧЫМАСЦЯМІ, 

БЕЗБАР'ЕРНЫ ТУРЫЗМ, ДАСТУПНАСЦЬ. 

 

Мэта дыпломнай работы - даследаваць ўзровень і магчымасці развіцця 

інклюзіўнага турызму ў Расійскай Федэрацыі, а таксама распрацаваць 

рэкамендацыі па ўжыванні расійскага вопыту ў нашай краіне. 

Аб'ектам даследавання з'яўляецца развіццѐ інклюзіўнага турызму ў 

Расіі. Прадметам даследавання з'яўляецца ўзровень развіцця інклюзіўнага 

турызму ў Расіі, перспектывы для Рэспублікі Беларусь. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення заключаецца ў 

сацыяльнай значнасці праведзенага даследавання і магчымасці выкарыстання 

асноўных вынікаў даследавання і праектавання ў практыцы нашай краіны. 

Пры напісанні дыпломнай работы выкарыстоўвалася навучальная 

літаратура айчынных і замежных аўтараў, аўтараў. Метадамі даследавання 

з'яўляюцца аналіз, метады індукцыі і дэдукцыі, метад параўнання. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў дыпломнай працы 

аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага 

працэсу, а ўсе запазычанні суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.  



ANNOTATION 

Thesis consists of 66 pages, 4 figures, 6 tables, 45 sources. 

 

INCLUSIVE TOURISM, REHABILITATION, PEOPLE WITH 

DISABILITIES, PEOPLE WITH DISABILITIES, BARRIER-FREE TOURISM, 

AVAILABILITY. 

 

The purpose of the thesis is to investigate the level and possibilities of the 

development of inclusive tourism in the Russian Federation, as well as to develop 

recommendations for the application of the Russian experience in our country. 

The object of the research is the development of inclusive tourism in Russia. 

The subject of the research is the level of development of inclusive tourism in 

Russia, the prospects for the Republic of Belarus. 

The area of possible practical application lies in the social significance of the 

research carried out and the possibility of using the main results of research and 

design in the practice of our country. 

When writing the thesis, educational literature of domestic and foreign 

authors and authors was used. Research methods are analysis, induction and 

deduction methods, comparison method. 

The author of the work confirms that the analytical material given in the 

thesis correctly and objectively reflects the state of the process under study, and all 

borrowings are accompanied by references to their authors. 

 


