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Експериментально доведено залежність розвитку мовлення дітей від 
ступеня сформованості їх дрібної моторики пальців рук. Саме тому ми 
пропонуємо включати до складу логопедичних занять використання 
пісочної терапії. Адже, якщо розвиток пальців рук відстає, то затримується 
й мовленнєвий розвиток. Розвиток загальної та дрібної моторики рук у 
дошкільників з ФФНМ потребує особливих підходів, оскільки таким дітям 
властиві специфічні порушення тонких диференційованих рухів, 
координації та просторового гнозису [2]. 

Пісочна терапія тривалістю 25–30 хвилин проводилася 2 рази на 
тиждень. Застосування цієї терапії сприяє розвитку мовлення, дрібної 
моторики, а також розвитку всіх психічних процесів – сприйняття, уваги, 
пам’яті та мислення. 

Проведені нами дослідження свідчать про те, що використання 
засобів артпедагогіки стимулюють розвиток мовлення та сприяють 
підвищенню ефективності засвоєння знань старшими дошкільниками. 

Перспективу подальших досліджень вбачаємо у вивченні 
наступності використання основних засобів артерапії у навчальному 
процесі початкової школи. 

 
Список використаних джерел: 

1. Медведева Е. А. Артпедагогика и арттерапия в специальном 
образовании : учеб.для студ. сред. и высш. учеб. заведений / 
Е. А. Медведева, И. Ю. Левченко, Л. Н. Комиссарова, Т. А. Добровольская. 
– М., 2001. – 248 с. 

2. Ликова І. О. Програма художнього виховання, навчання і розвитку 
дітей 2–6 років «Кольорові долоньки» / О. І. Ликова. – Х. : Ранок, 
2007. – 128 с. 

3. Логопедія : підручник / за ред. М. К. Шеремет. – К. : Слово, 2010. – 
376 с. 

 
 

Валентина Клодницька 
Науковий керівник: к. е. н., доц. Слатвінська Л. А. 
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Відповідно до закону України «Про туризм» наукові дослідження 

розвитку туризму проводяться з метою: наукового забезпечення державної 
політики в галузі туризму, прогнозування та визначення перспектив його 
розвитку[1]. 

Соціально-економічний аналіз розвитку м. Умань та Уманського 
району і Черкаської області показує, що головним об’єктом спрямування 
стратегічних зусиль регіонального розвитку є людина і якість її життя, що 
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гарантовано Конституцією України [2]. 
Туризм є однією із найбільш перспективних галузей економіки 

Черкащини. Область має об’єктивні і вагомі передумови для її розвитку: 
природно-кліматичний та історико-культурний потенціал, мальовничі 
ландшафти, привабливі туристичні маршрути, архітектурні пам’ятки, 
мережу територій та об’єктів природно-заповідного фонду, рекреаційні 
можливості. 

Черкащина є мононаціональною із значним проявом патріотизму 
серед краян, який сформувався на історичних витоках та збереженні 
автентичності місцевих традицій та звичаїв. Сьогодні це є суттєвою 
перевагою,в тому числі у розвитку туристичної індустрії. 

Важливим елементом розвитку туризму є промоція регіонального 
туристичного продукту. Тому створення центрів туристичної інформації – 
спеціалізованих установ, обладнаних сучасною технікою, що можуть у 
стислі терміни надати туристам та іншим подорожуючим корисну 
інформацію про туристичний потенціал області, є однією з умов успішного 
розвитку галузі. 

Проблемними сьогодні на Черкащині залишаються питання 
невідповідності рівня розвитку туристичної індустрії наявному потенціалу. 
При цьому слід розуміти, що область у цій сфері конкуруватиме з іншими 
областями, які також мають чималий туристичний потенціал. І перемога у 
цій конкурентній боротьбі значною мірою залежатиме від ефективності 
взаємодії всіх зацікавлених сторін. 

Очікувані результати реалізованих перспектив: зростання іміджу 
Черкаської області як туристичного регіону; активізація туристичної 
діяльності, взаємозв’язок інфраструктури туризму з іншими сферами 
соціально-економічного та культурного розвитку області, забезпечення 
врівноваженого розвитку області та управління туристичним 
середовищем; пожвавлення механізмів державно-приватного партнерства 
та концесійних угод у сфері інфраструктурних та туристичних проектів; 
збереження та примноження історико-культурної та природної спадщини; 
розроблення нових комплексних туристичних продуктів, розвиток 
інфраструктури та сфери послуг навколо конкретних об’єктів та пам’яток; 
сертифікація об’єктів туристичної інфраструктури; маркетинг 
туристичного потенціалу області; створення системи інформування 
туристів; розвиток навичок у сфері сільського зеленого туризму; 
знаходження новими суб’єктами своїх економічних ніш, зокрема у сфері 
ремісництва; покращення кадрового забезпечення розвитку туристичної 
галузі та готельного господарства; покращення стану рекреаційних зон, у 
тому числі водних об’єктів. 

Індикатори реалізованих перспектив: кількість об’єктів туристичної 
інфраструктури та екскурсійних маршрутів; динаміка чисельності туристів 
та екскурсантів; обсяг наданих туристичних послуг; обсяг туристичних 
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послуг на одного туриста; кількість реконструйованих та новостворених 
об’єктів туристичної інфраструктури; динаміка чисельності підготовлених 
фахівців у туристично-рекреаційній сфері [3]. 

Розвиток туризму в Черкаському регіоні сприяє зростанню 
зайнятості, диверсифікації економіки в області, оскільки сфера туризму 
пов’язана з діяльністю більш як 50 галузей, підвищує інноваційність 
національного господарства в цілому. Туризм сприяє збереженню і 
розвитку культурного потенціалу, веде до гармонізації відносин між 
різними країнами і народами, збереженню екологічно безпечного довкілля. 
Крім того, туризм є одним із чинників реалізації зовнішньої політики 
держави, що є прямим відображенням ефективності європейської та 
світової інтеграції. 
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО 

ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 
 

Зелений туризм – це новий для України тип відпочинку в сільській 
місцевості, під час якого відпочиваючі мають змогу пізнавати природу, 
культуру та історію краю, займатися активним відпочинком тощо. Зелений 
туризм (екотуризм ) дає змогу відпочити від суєти великих міст, забути 
про свої щоденні клопоти і насолоджуватися природою в екологічно 
чистих краях, відвідати найдивовижніші куточки України, насолодитися 
природою, чистим повітрям та місцевими звичаями. 

У зв’язку зі значним зростанням попиту на сільський зелений туризм 
в Україні починають звертати все більше уваги як на загальнодержавному, 
так і на регіональному (обласному) рівнях. 

У період економічних негараздів саме туризм може дати можливість 
багатьом країнам перебороти або ж істотно пом’якшити економічну кризу, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/324/95
http://dfrr.minregion.gov.ua/

