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враховувати: ступінь та міру саморозкриття, самовираження, 
самопрезентації у стосунках учитель – учень; задоволення потреб у новій 
інформації; комунікативну адаптованість; такі форми роботи, як гнучкий 
та мобільний навчальний план, незалежне просування учня при вивченні 
тем, конструювання навчального плану на базі інтересів учня; можливість 
прискореного навчання обдарованих учнів [5, с. 362–366]. 
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ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ  

В МАНЬКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Туризм є одним з потужних чинників піднесення престижу країни, 
зростання її значення в очах світової спільноти та пересічних громадян. У 
багатьох країнах світу туризм розвивається як система, що надає всі 
можливості для ознайомлення з їх природними та історико-культурними 
цінностями.  

Кожна територія має певні туристичні і рекреаційні ресурси, однак, 
зважаючи на об’єктивні і суб’єктивні причини, вони можуть бути 
популярними для відвідувачів, або, навпаки, залишатись маловідомими [5]. 
Однією з таких недостатньо розрекламованих територій є Маньківський 
район Черкаської області, особливістю якого є сприятливі природні умови, 
наявність унікальних пам’яток природи, розташування у басейні р. Гірський 
Тікич на перехресті важливих транспортних магістралей країни, а саме: 
автомагістралі «Київ-Одеса» та колії Одеської залізниці зі станцією Поташ [1]. 

В Маньківському районі нараховується понад тридцять об’єктів 
природно-заповідного фонду, взято під охорону десять пам’яток природи 
місцевого значення, що мають особливу цінність і є унікальними для 
України. З-поміж них саме Буцький каньйон, який іноді називають 
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«Маленькою Швейцарією», був номінований від Черкаської області для 
участі у загальнодержавному конкурсі «Сім природних чудес України» 
(рис. 1.). Це оригінальна ділянка долини Гірського Тікичу зі скелястими 
гранітними берегами заввишки близько 30 м. Довжина каньйону становить 
майже 2,5 км., ширина – 80 м. Тут розташовані залишки, ймовірно, 
рукотворної споруди з величезних брил граніту, що дуже подібні до 
всесвітньо відомого «Стоунхенджу», та, нажаль, ще мало досліджені [1]. 

Рішенням Черкаського облвиконкому № 288 від 13 травня 1975 р. 
Буцькому каньйону було присвоєно статус державної комплексної 
пам’ятки природи місцевого значення [2].  

 

 
Рис. 1. Буцький каньйон 

 

Як відомо, до урбанізованих форм організації рекреаційної 
діяльності відносять санаторно-лікувальні курорти, які використовують 
чинники географічного середовища з профілактичною і лікувально-
відновлювальною метою. Одним із таких центрів у Маньківському районі 
є санаторій «Віта Парк Аквадар» (рис. 2.). 

Санаторій був збудований у 1988 р. (на той час мав назву «Колос»), у 
період з 2005 по 2006 рр. була проведена реконструкція закладу і змінена 
назва на «Віта Парк Аквадар». На сьогодні санаторій – один із найбільших 
інвестиційних проектів в курортно-санаторній індустрії, багатопрофільний 
оздоровчий комплекс, який забезпечує надання громадянам послуг 
лікувального, профілактичного та реабілітаційного характеру з 
використанням природних лікувальних ресурсів (радон, лікувальні грязі), 
загальна площа інфраструктури складає 20 га. лісосмуги з озером [4]. За 
своїми властивостями та комплексу наданих послуг з лікування, 
природного та географічного розташування, санаторій не має аналогів у 
Черкаській області [4].  

У Маньківському районі знаходяться декілька пам’яток архітектури, 
серед яких чільне місце займає корчма XVII–ХVІІІ ст. (с. Роги) та 
садибний будинок Рожицького поч. ХІХ ст., збудованого у стилі 
неокласицизму (с. Добра) [1]. 
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Рис. 2. «Віта Парк Аквадар» 

 

У Маньківському районі знаходяться декілька пам’яток архітектури, 
серед яких чільне місце займає корчма XVII–ХVІІІ ст. (с. Роги) та 
садибний будинок Рожицького поч. ХІХ ст., збудованого у стилі 
неокласицизму (с. Добра) [1]. 

На р. Гірський Тікич у смт. Буки до сьогодні вражає своєю 
унікальністю будівля Буцької ГЕС (Рис. 5)., збудована 1929 р. За планом 
ГОЕЛРО і, за оцінками фахівців, є найстарішою спорудою в Україні серед 
сільських гідроелектростанцій. Це була цілісна гідрологічна система з 
дамбами і шлюзами, що забезпечувала струмом навколишні села і 
районний центр [3]. 

 
Рис. 3. Буцька ГЕС 

 

Туристичну інфраструктуру Маньківського району формує мережа 
установ та закладів культури і громадського харчування, а саме спортивно-
оздоровчий комплекс «Заріччя» (рис. 6.). (включає в себе ресторан, кафе, 
басейн, більярд, сауну, спортивний комплекс) та ресторан «Колиба» 
(рис. 7.), який входить до комплексу санаторія «Віта Парк Аквадар». 

Отже, Маньківський район має різноманітні природні ресурси та 
історико-культурні пам’ятки, зручне місце розташування і перспективи для 
того, щоб стати визначним туристичним осередком регіонального, 
державного і, можливо, світового рівня. 
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Рис. 6. СОК «Заріччя»    Рис. 7. Ресторан «Колиба» 
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КОРЕКЦІЯ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧНОГО НЕДОРОЗВИНЕННЯ 

МОВЛЕННЯ ЗАСОБАМИ АРТПЕДАГОГІКИ 
 

У сучасних умовах прискорення процесів реформування системи 
спеціальної освіти особливого значення набуває проблема удосконалення 
корекційно-педагогічної роботи з дошкільниками, які мають порушення 
мовлення. Основною парадигмою розвитку корекційного навчання дітей із 
фонетико-фонематичним недорозвиненням є гуманізація, індивідуалізація, 
диференціація й інтеграція корекційно-виховного процесу, що потребує 
запровадження інноваційних підходів [1]. 

Аналіз методичної, психологічної та логопедичної літератури 
свідчить про те, що в Україні щороку суттєво збільшується кількість дітей 
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