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Анотація 

Запропоновано класифікацію аквапарків та приведена інформація стосовно їх особливостей проектування. 

Надані рекомендації щодо розміщення водно-розважальних споруд у структурі міста та визначено склад 

функціонально-технологічних зон і вимоги до їх взаємозв’язків.  
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Abstract 

Proposed a classification of water parks and provides information about peculiarities their design. Recommendations 

for placement of water and entertainment facilities in the city structure and determined the composition of functional and 

technological areas and the requirements for their relationships. 
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Вступ 

 

Актуальність теми: науково-технічний прогрес і пов'язана з ним зміна праці, призвели до змін 

характеру відпочинку. Пасивний відпочинок вже втрачає свою актуальність, а основою для 

формування сприятливого середовища відпочинку є сама людина і характер вибору відпочинку. З 

точки зору містобудування — курорти, бази відпочинку, пансіонати, аквапарки, парки — є населеними 

місцями в мережі поділу країн. 

Мета роботи: ознайомлення з досвідом проектування водно-розважальних комплексів (ВРК) та їх 

формування у місті відповідно до класифікації.  

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такий комплекс задач: 

- ознайомитися з досвідом проектування, будівництва й експлуатації споруд ВРК; 

- привести рекомендації щодо розміщення споруд ВРК у структурі міста; 

- визначити склад функціонально-технологічних зон та груп приміщень ВРК і вимоги до їх 

взаємозв’язків; 

- привести класифікацію споруд ВРК. 

Об’єкт дослідження: водно-розважальний комплекс (аквапарк). 

Предмет дослідження: класифікація водно-розважальних комплексів та особливості розміщення їх 

у структурі міста. 

 

Результати досліджень 

 

Зростання уваги населення до власного вільного часу викликає передумови динамічного розвитку 

сфери розважальних послуг. Особливої привабливості при цьому набуває розвиток аквапарків як 

закладів проведення вільного часу не тільки дорослими, але й дітьми. Аквапарк – розважальний 

комплекс, в якому є інфраструктура для занять іграми на воді та водні атракціони, такі як водяні гірки, 

поливалки, басейни з вишкою, фонтани, «повільна річка» та інші водні розваги. 

Перші аквапарки з’явились в 1950-х роках ХХ сторіччя у США. На сьогодні аквапарки США 

займають провідне положення у світі за кількістю (більше 1000), розвиненості інфраструктури та 

прибутковістю. Основні установи, які займаються аквапарками – International Association of Amusement 

Parks and Attractions (Міжнародна асоціація парків розваг та атракціонів) та World Waterpark 

Association (Всесвітня асоціація аквапарків). Ринок аквапарків в Україні знаходиться на початку свого 
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розвитку. Сьогодні в Україні існує 11 досить успішних аквапарків. Ще біля десяти знаходяться в 

проектній стадії або заплановані до будівництва, такі як: проект у Борисполі, чотири аквапарки в 

Херсонській області, ТРК поруч із Києво– Житомирським шосе, аквапарк у Гідропарку (м. Київ). 

У цілому ж асортимент розважальних послуг аквапарку визначається відповідно до його 

класифікації, основного типу споживачів та загальної концепції розважального закладу. 

Базовими принципами формування ВРК слід вважати: 

 – комплексність організації структури; 

 – відповідність функціонально-розпланувальних рішень кліматичним умовам; 

 – трансформативність конструкцій та універсальність внутрішнього простору. 

Наявність містобудівних та об’ємно-розпланувальних особливостей формування ВРК дозволила 

вдосконалити класифікацію цього типу громадських закладів з точки зору їх розміщення у міській та 

позаміській зоні [1]. Обґрунтовано класифікацію ВРК пятьома типами: за розташуванням, за 

просторовим рішенням, за терміном функціонування, за місткістю та за особливостями 

функціонування [2]. 

 

Висновки 

 

Отже, якщо перші об’єкти розважальних послуг на воді були відкриті аквапарки на морському 

узбережжі, то зараз розглядається будівництво критих аквапарків у великих мегаполісах, які 

орієнтовані на цілорічне функціонування. Великої популярності набирають аквапарки комбінованої 

забудови.  

Встановлено, що до містобудівних особливостей формування та розташування аквапарків у 

сучасних умовах відноситься їх поліфункціональність і можливість кооперування з різними за 

функціональним навантаженням типами споруд. 

ВРК розташовують у місцях з теплим кліматом, в яких існує підключення до інженерних мереж, 

наявна необхідна будівельна база та розвинуто транспортну інфраструктуру, або за тих самих умов — 

на туристичних маршрутах, які становлять значний інтерес, або за наявності незвичного, естетично 

колоритного рельєфу. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Ковальський В. П., Новікова О.В.  Світовий досвід проектування аквапарків // Міжнародна 

науково-технічна конференція інституту будівництва, теплоенергетики та газопостачання, Вінниця, 

17—19 листопада 2015 р. 

2. Ковальський В.П. Містобудівний аналіз розташування аквапарків, їх особливості та класифікація 

/ В.П. Ковальський, О.В. Новікова // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2016. 

- №1. - 97-102. 
 

Олександра Вячеславівна Новікова – студент групи БМ-16мі , факультет будівництва, теплоенергетики та 

газопостачання, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: kafano4ka@gmail.com; 

Віктор Павлович Ковальський – науковий керівник, канд. техн. наук, доцент кафедри містобудування 

та архітектури, Вінницький національний технічний університет. 

 

Oleksandra V. Novikova  – Department of Building Heating and Gas Supply, Vinnytsia National Technical 

University, Vinnytsia, e-mail: kafano4ka@gmail.com; 

Victor P. Kovalskiy – supervisor, Ph.D., Assistant Professor of urban planning and architecture, Vinnytsia National 

Technical University. 


