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Анотація 
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Ключові слова: парк, паркова зона, центральний парк, лісопарк, ландшафтний дизайн, організація 

рекреаційних зон 

 

Abstract 

The basic structural elements of the parks. A method of improving and upgrading parks in Vinnitsa. 
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Вступ 

 

Паркові зони міста Вінниці були створені за радянських часів, і на сьогоднішній день не 

мають особливо успішних змін. Розглядаючи безпосередньо паркові зони в цілому, безпосередньо 

вони виконують свою роль як зони рекреації, але з точки зору технологічності і естетичної 

доцільності  не відповідають сучасним тенденціям розвитку середніх міст. 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.  

 Результати дослідження 

Беручи до уваги історичні особливості формування зон рекреації радянських часів, можна 

відзначити велике архітектурне надбання і чудові композиційні рішення . В  даний етап розвитку 

сучасних тенденцій, в середніх містах паркові зони особливо важливі, як і в ролі культурно-

розважальних осередків, так і в ролі зеленого масиву. Необхідно зазначити, на прикладі парку ім. 

Горького,  окремі елементи  мають досить велику популярність серед населення( атракціони, 

Льодовий клуб тощо.). Але це не вирішує в свою чергу загальних композиційних проблем. Парк ім. 

Горького, у своєму первозданному виді мав чіткі начерки регулярного стилю , розкриваючи 

багатовіковий досвід естетики планування ландшафту паркових зон. З ходом техологічного розвитку 

почали з’являтись нові елементи, які своєю популярністю ламають структуру парку. 

Парк дружби народів має немалу територію разом з водоймою і зеленим масивом. Був 

свормоварий в радянські часи як типова структура, яка з того часу майже не вдосконалилась. 

Аналізуючи дану територію можна помітити деякі порушення щодо організації пляжної і 

прибережної території, невідповідний догляд за чистотою водойми і відсутність реставраційних 

робіт. Дана територія знаходиться біля прилеглих житлових мікрорайонів, тому вона має 

популярність, але критичний стан не дозволяє цій зоні бути повноцінною рекреаційною зоною. 

  

 Висновки 

 Судячи з приходом новітніх технологій в Україну, варто очікувати розвиток і 

переосмислення деяких ключових факторів формування паркових зон у середніх містах, таких як 



місто Вінниця. У роботі проаналізовано основні аспекти зон рекреації і запропонована методика 

удосконалення.  
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