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Анотація 

Ця стаття досліджує стан справ та напрями розвитку рекреаційних парків в сучасному світі, методом 

підборки матеріалу, який спеціально зроблено за різними куточками світу, бо усякий досвід у цій справі є 

корисним. І тенденції розвитку з наведеної інформації випливають самі по собі. Проаналізовано, що 

вітчизняній практиці сьогодення бракує конкретних досліджень про потреби людини в рекреаційному 

просторі та ефективність впливу на особистість паркового середовища. 
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Abstract 
This article examines the status and trends of recreational parks in the world today , Selection by material that is 

specially made for different parts of the world, because every experience in this business is good . And development 

trends arising from the information contained in themselves. The analysis that the national practice of the present lack 

of specific studies on the needs of people in the recreational area and effective influence on the individual park 

environment. 
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Вступ 
 

 В останні десятиліття в світі спостерігається стійка тенденція підвищення інтересу до нових 

сучасних технологій в галузі дозвілля. Це обумовлено тим, що раціональне використання вільного 

часу дає можливість людині знімати соціальне напруження, а також відновлювати свої психологічні 

та фізичні сили. Останнє в свою чергу приводить до зростання ролі парків, що стають необхідними 

природними осередками, створюють сприятливий мікроклімат для повноцінного функціонування їх 

як культурно-рекреаційних центрів. Використання природного середовища в організації дозвілля 

населення - це одна з характерних особливостей парків як культурних закладів. Саме за парками 

завжди залишається можливість забезпечити ті форми відпочинку, які потребують психологічного 

відриву від міського оточення.  

 

Результат дослідження 
 

Багатофункціональність парків культури і відпочинку дозволяє реалізовувати важливі культурно-

виховні завдання, виконувати рекреаційні, просвітницькі, соціальні та інші функції. Більшість 

фізіологів і психологів вважають, що для оптимальної трудової і суспільної діяльності людини 

необхідне дозвілля, в структурі якого неодмінно повинна бути діяльність яка б відновлювала фізичні 

та психічні сили людини, тому постає нагальна потреба у вивченні досвіду роботи рекреаційних зон 

[3].  

Неможливо сказати, що науково-дослідна робота, стосовно рекреаційної діяльності в парках, у нас 

відсутня. Вирішувалися проблеми, як правило, пов’язані зі створенням, формуванням матеріальної 

частини паркового середовища. У соціальному аспекті найбільшої уваги заслуговують теми: парк у 

системі відпочинку, парк у системі закладів культури. З огляду на ситуацію, що склалася і виникає 

потреба у предметному вивченні зарубіжного досвіду, де проблеми рекреаційних технологій у 

парковому просторі висвітлюються досить систематично, широко й комплексно [1]. 

Для реалізації сучасних рекреаційних технологій в парках існує розгалужена система: це і доріжки 

для прогулянок, пляжі, солярії, павільйони, використовуються всі природні можливості парку, а 

також тенісні корти, кінний спорт. Набула поширення тенденція перетворення багатьох парків у 
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великі рекреаційні центри з широким спектром послуг. Серед запропонованих відвідувачам занять 

найбільшим попитом користуються уроки плавання в басейнах, гольфу, тенісу, групи спортивної 

ходи, різноманітні прогулянки, групи здоров’я. Навколо басейнів у парках розташовані пляжі, кафе, 

ігрові майданчики для активного відпочинку. Важливим доповненням до традиційних рекреаційних 

технологій парків стали «стежки здоров’я», вони заохочують до себе прихильників спортивної ходи, 

людей похилого віку, інвалідів [4].  

Широкого розповсюдження набула організація парками різних мандрівок для молоді. Робітники 

парків забезпечують всім необхідним таке подорожування, а група молоді має тільки сплатити за 

надані послуги. Значна увага приділяється рекреації неповних сімей, для чого розробляються 

програми сімейного дозвілля, з різноманітними фізкультурно-оздоровчими заходами, пікніками, 

різними змаганнями і т.п. Вони надають можливість батькам провести час з дітьми, водночас - 

забезпечують необхідне спілкування між самими батьками-одинаками, що дає можливість відновити 

психічний стан. У світі існують типи парків, які займаються тільки рекреаційною роботою [2]. 

Характерними майже для всіх національних парків світу стали такі види рекреаційної діяльності: 

пішохідний туризм, плавання, рибна ловля, прогулянки на велосипедах, мисливство, кінний туризм, 

спуск по річковим порогам, річкові прогулянки, екскурсії-спостереження за дикою природою, 

короткі туристичні маршрути та ін. Навіть цей неповний перелік напрямків та видів діяльності 

яскраво демонструє переможний наступ на національні парки туристичної індустрії. 

 

Висновки 
 

Як свідчить зарубіжний досвід, поліфункціональна діяльність парків культури і відпочинку 

забезпечує населенню широкий і вільний вибір різноманітних форм проведення дозвілля та 

фізичного відпочинку, сприяє збагаченню життєвого досвіду, розвиває індивідуальні здібності, 

допомагає накопиченню інтелектуального потенціалу, стає місцем розваг не тільки для дітей, а й для 

дорослих. У цьому неповторна особливість діяльності парків, причина їх зростаючої популярності у 

широких верств населення, посилення значення їх ролі в соціально-дозвіллєвій сфері.   
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