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У рецензії подано огляд на довідник «Історико-культурні, природно-заповідні та лікувально-

оздоровчі об’єкти Черкащини крізь призму інклюзивного туризму», що складається з семи 

розділів: «Природно-заповідний фонд», «Історико-культурні парки», «Музеї», «Церкви та 

монастирі», «Сакральні об’єкти або “місця сили”», «Сільський туризм», «Санаторії». 

Навчальний довідник буде корисним для студентів, викладачів, педагогічних працівників, 

соціальних педагогів, соціальних працівників, практичних психологів. 
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The review highlights proposed guide “Historical, cultural, nature reserves and health facilities of 

Cherkasy region through the prism of inclusive tourism”, that consists of seven sections: “Nature 

Reserve Fund”, “Historical and Cultural Parks”, “Museums”, “Churches and monasteries”, “Sacred 

objects or "places of power"”, “Rural tourism”, “Sanatoriums”. The research textbook will be useful 

for students, teachers, educators, social educators, social workers, practical psychologists. 
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Черкащину за правом можна вважати унікальним, історично багатим регіоном 

України, адже саме тут була сформована трипільська культура; зародився переможний 

дух нашого народу; під керівництвом Б. Хмельницького виникла українська козацька 

держава; тут народився і похований пророк нації Т. Шевченко. На території області 

розташовані заповідні місця, де кожен куточок дихає історією. Задля збереження 

історичних пам’яток, їхнього дослідження та використання на Черкащині створено 

1 державний історико-архітектурний заповідник, 4 національні та 3 державні історико-

культурні заповідники. 

Пропоноване видання містить перелік історико-культурних, природно-

заповідних та лікувально-оздоровчих об’єктів Черкащини. Праця підготовлена не з 

туристичною метою, а як освітньо-пізнавальне, навчально-методичне видання для всіх 

фахівців (педагогів, психологів, соціальних працівників, соціальних педагогів, класних 

керівників, фахівців інклюзивно-ресурсних центрів тощо), які працюють з дітьми та 

молоддю з ООП, а також їхніх батьків, для провадження інноваційної технології 

інклюзивного туризму. 

Довідник складається з семи розділів: «Природно-заповідний фонд», «Історико-

культурні парки», «Музеї», «Церкви та монастирі», «Сакральні об’єкти або “місця 

сили”», «Сільський туризм», «Санаторії». Кожен туристичний об’єкт містить відомості 

про історію створення, мету та напрями діяльності, фото, адресу офіційного сайту, а 

також інформацію про рівень доступності для людей з інвалідністю. Поряд із 

соціально-психологічною реабілітацією інклюзивний туризм сприяє медичній, 

професійній, трудовій, фізкультурно-спортивній, фізичній реабілітації. 

Пропоноване видання, підготоване співробітниками в межах науково-дослідної 

теми за кошти держбюджету «Система соціально-психологічної реабілітації дітей та 

молоді з особливими освітніми потребами засобами інклюзивного туризму» 

(державний реєстраційний номер: 0119U103978) Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини, сприятиме розвитку інклюзивного туризму, 

спрямованого на відновлення сил, активне пізнання явищ природи, традицій; 

встановлення нових соціальних контактів, дружніх і ділових зв’язків; забезпечення 

зміни середовища, звичного способу життя, активної форми відпочинку, що сприяє 

фізичному оздоровленню і психологічному розслабленню; позитивний вплив на 

розвиток особистості; забезпечення спеціальних потреб людей з інвалідністю; 

підтримання здоров’я і життєдіяльності в активній формі як засобу соціально-

психологічної реабілітації людей з інвалідністю. 
  


