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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКЛАДІВ СИСТЕМИ РОЗВАГ 

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Постановка проблеми. Якщо організатори туризму, заклади системи 

розміщення, ресторанного господарства є лише допоміжними для організації 

гарного відпочинку, то заклади системи розваг (разом із туристичними 

ресурсами) є саме тим заради чого люди вирушають в подорож, тому аналіз 

даних підприємств Херсонщини є досить актуальним.  

Аналіз останніх досліджень. Дослідженням туристичної індустрії 

України займаються ряд вітчизняних вчених: В. К. Бабарицька, О. О. Бейдик, 

Т. А. Дьорова, Л. П. Дьяченко, В. Ф. Кифяк, О. О. Любіцева, 

О. Ю. Малиновська, М. П. Мальська, П. Р. Пуцентейло, І. В. Смаль, Т. Г. Сокол, 

В. В. Худо, В. І. Цибух та інших. 

Мета статті: систематизувати заклади системи розваг Херсонщини.  

Виклад основного матеріалу: Напевно, неможливо скласти 

універсальний перелік розваг, який буде ідеальним для кожного туриста, 

відповідно не існує чіткого переліку системи розваг. Ми будемо відносити до 

закладів системи розваг: музеї, театри, кінотеатри, філармонії, цирки, тематичні 

парки (у тому числі аквапарки, природознавчі парки: дельфінарії, страусині 

ферми, кінні ферми тощо), спортивні споруди (льодові катки, боулінг-клуби, 

яхт-клуби, більярдні, тенісні корти, басейни тощо), атракціони, нічні клуби 

тощо. Розглянемо їх детальніше. 

В Херсонській області діє 4 державних музеї, а саме [1]:  

1. Херсонський краєзнавчий музей (м. Херсон, вул. Леніна, 9), філіал – 

Музей історії міста Каховки (м. Каховка, вул. Леніна, 18); відділи: 

1) Генічеський краєзнавчий музей (м. Генічеськ, вул. Петровського), 

2) Бериславський історичний музей (м. Берислав, вул. Р. Люксембург), 

3) Будинок-музей О. Цюрупи (м. Цюрупинськ, вул. Крилова, 51), 

4) Природничо-екологічний музей (м. Херсон, вул. Горького, 5). 



2. Херсонський художній музей імені О. Шовкуненка (м. Херсон, 

вул. Леніна, 34); 

3. Літературна Херсонщина, музей-квартира Б. А. Лавреньова 

(м. Херсон, вул. Горького, 1), відділ – Новокаховська картинна галерея (м. Нова 

Каховка, вул. Леніна, 26). 

4. Музей-заповідник «Асканія-Нова» (Національна академія наук, 

Чаплинський район, смт. Асканія-Нова). 

Крім державних діють музеї приватної і колективної власності. Зокрема, 

Скадовський районний iсторико-краєзнавчий музей, Двічі Героя Радянського 

Союзу П. О. Покришева в Голопристанській ЗОШ №4, народний музей в 

смт. Білозерка та музеї історії сіл Дніпровського та Чорнобаївки (Білозерський 

район), Чаплинський районний краєзнавчий музей тощо. 

На Херсонщині функціонує два театри: Херсонський обласний 

академічний музично-драматичний театр ім. М. Куліша (м. Херсон, 

вул. Горького, 7) і Херсонський академічний обласний театр ляльок (м. Херсон, 

вул. 40 років Жовтня, 8) [1].  

Кінотеатри: кінотеатр «Ювілейний» (м. Херсон, вул. Перекопська, 11, 

використовується в тому числі і як концертна зала, нещодавно тут відкрито 3D- 

кінотеатр на 100 місць) [2], 3D- кінотеатр «Мультиплекс» (м. Херсон, торгово-

розважальний центр «Фабрика», 6 залів), 3D- кінотеатр «КіноМакс» (м. Херсон, 

вул. Куліка, 4), кінотеатр «Ілюзіон» (м. Херсон, вул. Червоностудентська, 30а). 

В Херсоні функціонує Херсонська обласна філармонія (вул. Горького, 

28) [1]. 

Що стосується тематичних парків, то безперечно позитивним є 

відкриття етнографічного історико-розважального парку «Зелені хутори Таврії» 

(Голопристанський район) [5], міні-аквапарку в с. Залізний Порт 

(Голопристанський район). 

Своєрідними тематичними парками є природознавчі парки (дельфінарії, 

страусині ферми, кінні ферми тощо).  



21 червня 2012 року в м. Скадовськ відбулося відкриття першого в 

області дельфінарію «Акварель», також на Херсонщині функціонує страусина 

ферма на Арабатській Стрілці, кінний клуб «Мустанг» (м. Херсон), кінний клуб 

«Templiers» (м. Херсон), клуб любителів коней «Буцефал» (м. Цюрупинськ), 

кінний клуб «Гран Прі» (с. Праві Саги, поблизу м. Цюрупинська) [4], який є 

найновішим кінним клубом на Херсонщині. 

Спортивні споруди: в Херсоні діє декілька катків (льодовий каток 

«Аляска», м. Херсон, вул. Перекопська, 15а (парк ім. Ленінського Комсомолу); 

державне підприємство «Льодовий палац «Фаворит – Арена», вул. 49-ї 

 Гвардійської дивізії, 26). 

На Херсонщині діють наступні боулінг-клуби: боулінг-клуб «El Reino» 

(м. Херсон, вул. Фрітаун, 84), боулінг-клуб «Аміго» (м. Херсон, вул. Патона), 

боулінг-клуб «Боулінг Бум» (м. Херсон, вул. 49-ї  Гвардійської дивізії, 24), 

боулінг-клуб «Lucky Strike» (м. Херсон, ТРЦ «Фабрика»), боулінг-клуб 

«Прем’єр» (Херсонська область, м. Нова Каховка, Дніпровський бульвар 42). 

Яхт-клуби: Херсонська обласна громадська організація яхт-клуб 

«Магелан» (м. Херсон, вул. Перекопська, 39), яхт-клуб Херсонського 

суднобудівного заводу (м. Херсон, Стеблієвський лиман), Цюрупинський яхт-

клуб, яхт-клуб «Скадовськ-Марина», але найбільш сучасним із найбільш 

повним переліком послуг є яхт-клуб «Maxim Marine» (Херсонська область, 

м. Нова Каховка, пр. Дніпровський 44а). На сайті яхт-клубу «Maxim Marine» 

пропонують повноцінну віртуальну екскурсію [6].   

Цікавими спортивними спорудами Херсонщини, на нашу думку, також 

є:  

 аеродром «Дар'ївка» (поблизу с. Дар'ївка Білозерського району), 

який пропонує польоти на повітряній кулі і навчання на невеличких літаках [3]; 

 парашутний клуб Херсонського обласного авіаційно-технічного 

спортивного клубу (м. Херсон, вул. Суботи, 40), крім того стрибнути з 

парашутом можна у м. Скадовську; 

 школа дайвінгу (м. Херсон, вул. Марії Фортус, 107); 



 школи скелелазіння (м. Херсон, мікрорайон Шуменський і 

Херсонський державний університет); 

 стрілковий клуб «Рубіж» (м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 7), 

який пропонує постріляти з пневматичної зброї, арбалетів, луків, страйкбольної 

зброї; 

 клуб «Templiers» (м. Херсон, вул. Ушакова, 50) , клуб «Корвет» (м. 

Херсон, вул. Баку, 16), клуб «Махно» (м. Нова Каховка, вул. Фабрична,1), які 

пропонують пейнтбол, страйкбол або ейросфт – командну воєнно-спортивну 

гру, суть якої полягає у виконанні запланованих сценарієм задач); 

 учбово-спортивна база «Динамо» зі стрільби з лука  м. Нова 

Каховка (м. Нова Каховка, проспект Дніпровський, 22А). 

Своєрідними закладами системи розваг і одночасно закладами 

розміщення є сільські садиби, яких в Херсонській області станом на 2014 рік 

нараховувався 31 осередок, найцікавішими із них, на нашу думку, є «Чайка» 

(Голопристанський район, м. Гола Пристань, вул. Дніпрова, 78), «Марійкина 

садиба» (Голопристанський район, с. Іванівка) – із великим спектром розваг; 

«Квітуча вишиванка» (м. Херсон, озеро Скворцове), яка пропонує катання на 

байдарках. 

Крім того багато сільських садиб області спеціалізуються на організації 

рибної ловлі: «Білозір'я» (Білозерський район, с. Новотягинка, 

вул. Придніпровська, 51), «Рибальський стан» (Білозерський район, 

с. Велетенське), «У діда Карася» (Бериславський район, с. Ольгівка) тощо [1]. 

Висновки: Для подальшого розвитку закладів системи розваг області 

потрібно враховувати світові тенденції розвитку туризму, зокрема – перевагу 

«подорожей з інтервалами» (туристські поїздки стали менш тривалими, але 

більше частими, що пов’язано із зміною структури відпустки), поступовий 

перехід від пасивного відпочинку на пляжі – «трьох S» (море-сонце-пляж – Sea-

Sun-Sand) до формули «три L»: національні традиції-пейзаж-дозвілля (Lore-

Landscape-Leisure)]. Відповідно, особливим попитом будуть користуватись 

різноманітні тематичні парки (на зразок існуючого історико-розважального 



комплексу «Зелені хутори Таврії», де за один день можна ознайомитись із 

багатьма ремеслами українців: гончарством, ковальством, художнім розписом, 

різьбою по дереву тощо) і організація круїзів, так як нові споживачі із грошима, 

але обмежені в часі, будуть прагнути одержати калейдоскоп вражень у 

короткий строк.  
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