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Анотація 

В даній магістерській роботі проведено аналіз стану рекреаційної галузі міста Вінниця аналіз закладів 

відновлювального лікування в Україні, та проведено опитування респондентів з метою визначення 

глобальності проблеми недостатнього відновлення здоров’я населення, як проблеми активного темпу життя 

сучасного міста. Запропоновано проект будівництва відновлювального центру у місті Вінниця по вулиці 

С.Зулінського.  

Ключові слова: рекреація, Вінниця, перевтома, відновлення, розвиток, міське середовище, 
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Abstract 

In this master's thesis an analysis of the recreational industry in the city of Vinnytsia was conducted, an analysis of 

the institutions of rehabilitation in Ukraine was conducted, and a survey of respondents was conducted to determine the 

global nature of the problem of insufficient recovery of the population as a problem of the active pace of life of the 

modern city. The project of construction of a reconstruction center in Vinnitsa on the street S.Zulinsky was proposed. 
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resources. 

 

 

Актуальність теми дослідження. У місті Вінниця, як і Україні в цілому, на день сьогоднішній 

все помітнішою є проблема поганого відновлення здоров’я і сил населення, вирішення котрої вимагає 

покращення рекреаційної інфраструктури, що, власне і призвело до виконання цього наукового 

дослідження. Рекреаційний потенціал території нашого міста є досить великим,  кліматичні умови, 

екологічна ситуація, наявність великої кількості зелених насаджень дає змогу і широкий простір для 

вирішення даної проблеми шляхом проектування відновлювального центру для громадян прямо у 

межах міста, що є ще одним вагомим позитивним фактором. Вітчизняні методи проектування такого 

типу закладів, все ж, є трохи застарілими. Питання що виникають при будівництві та організації 

центрів відновлювальної медицини в Україні стоїть досить гостро, та потребує розв’язання широкого 

кола питань. 

Метою  виконання магістерської дипломної роботи є визначення основних проблем 

розвитку рекреаційної сфери міста та виведення варіантів вирішення даної проблеми, з залученням і 

використанням новітніх сучасних інформаційних технологій. Для чого буде проведено опитування 

респондентів. 

Для досягнення основної мети необхідно виконати ряд завдань:  

1. Провести поглиблений аналіз рекреаційної інфраструктури міста Вінниця; 

2. Запропонувати та розробити проектну документацію для будівництва відновлювального центру. 

Використати міжнародний і вітчизняний досвід у проектуванні центрів відновної медицини.  

3. Визначити можливі напрямки розвитку рекреаційної структури міста. 

4. Провести аналіз підходу до проектування центрів відновної медицини. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в покращенні рекреаційно – відновної 

ситуації та інфраструктури міста Вінниця, шляхом влаштування відновного центру 

багатопрофільного типу. 



 

Практичне значення одержаних результатів надає змогу збудувати відновлювальний центр в 

місті Вінниця по вулиці С.Зулінського за новітніми технологіями, який покращить ситуацію з 

використанням рекреаційного потенціалу, та значно його збільшить. 

 

Висновки 

– Результатом досліджень в даній магістерській роботі стала розробка проекту відновлювального 

центру по вулиці С.Зулінського в місті Вінниця. 

– Також результатом є статистика, підкреслююча необхідність вирішення проблеми недостатнього 

відновлення здоров’я населення. 

– При проектуванні відновлювального центру було проведено та використано аналіз закордонного 

та вітчизняного досвіду проектування закладів відновлювальної медицини. 
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