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Анотація  

У доповіді розглядаються закономірності та особливості формування садово-паркових об’єктів. 

Розробляються методи, які використовувалися при дослідженні рекреаційного природокористування. 
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Abstract 

The report examined the patterns and characteristics of the formation garden and park facilities. The methods that 

were used in the study of recreational nature. 

Keywords: gardens objects, methods, patterns and characteristics of the formation of the parks. 

 

Вступ 

Актуальним є дослідження, яке спрямовано на вирішення питань архітектурно-композиційного 

формування садово-паркових об’єктів з урахуванням історичних, регіональних та містобудівних умов, 

а також враховує тенденції розвитку садово-паркового будівництва у нових соціально-економічних 

умовах з метою вирішення завдань оптимізації формування садово-паркових об'єктів..   

Метою роботи  є розкриття основних закономірностей та особливостей формування садово-

паркових об’єктів. 

Результати дослідження 

На різних етапах досліджень застосовували такі методи як аналіз та синтез, статистичний метод, 

метод моделювання. 

У дослідженнях рекреаційних об’єктів використовували конкретний науковий метод – метод оцінок 

чисельності відвідувачів. Основними статистичними показниками, котрі були визначені для 

досліджень у рекреаційній діяльності: чисельність (кількість) відвідувачів за одиницю часу (годину, 

добу, місяць) загальне відвідування, одночасне відвідування тощо за будній та вихідний день [1]. 
З-поміж головних методів дослідження, що застосовували, доцільно виокремити такі, що 

використовують вторинну інформацію у вигляді зображення на схемах і генпланах даних архівів, а 

також методи, які ґрунтуються на первинній інформації, отриманій унаслідок спостереження. 

Водночас із тим не обійтися без досліджень на місцевості, тобто польових, що охоплюють суцільний, 

вибірковий, маршрутний способи. 

Польові дослідження передбачають підготовчий період, власне польовий і заключний, тобто 

камеральний, який закінчується отриманням висновків. Такі дослідження можуть здійснювати з метою 

визначення атрактивності природних ландшафтів, а також потреб відвідувачів. 

В процесі дослідження садово-паркових об’єктів застосовували маршрутний спосіб, відповідно до 

якого переміщувалися по території парку по безперервному лінійному маршруту з послідовними 

зупинками у кожному вибраному пункті для збирання матеріалів. Поєднували маршрутний спосіб із 

вибірковим. У такому випадку застосовували об’єднаний єдиним маршрутом ланцюг кущових 

досліджень, а також послідовно здійснювали кущове обстеження в найцікавіших  пунктах.  

Збирання інформації, зокрема в процесі оцінки рекреаційної привабливості, проводилось у вигляді 

аналізу схем, планів, генеральних планів, тематичних карт (рельєфу, клімату, фауни та флори, 

наявності історичних пам’ятників).  

Для рекреаційних досліджень використовували метод просторового аналізу, основним завданням 

якого є виявлення особливостей розміщення садово-паркових об’єктів на території міста, пошук 
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закономірностей розвитку паркобудівництва на різних територіях і розробка рекомендацій з 

поліпшення обслуговування, перспектив розвитку й охорони навколишнього середовища.  

На основі аналізу методів та підходів, опрацьованих порівняльних характеристиках системної і 

комплексної концепцій в архітектурній методології для дослідження було вибрано саме комплексний 

підхід, який був використаний у даній роботі. Застосований комплексний метод дослідження базується 

на історико-теоретичному (аналіз літературних джерел та проектних матеріалів), порівняльному 

(дослідження аналогів, виявлення їх регіональних, специфічних та спільних рис), аналізі статистичних 

даних (обробка показників функціонування об’єктів), натурному обстеженні об’єктів [2]. 
 

Висновки 

Отже, методи дослідження використані в роботі: робота проводиться з використанням 

комплексного методу дослідження, що включає порівняльний аналіз вітчизняного та закордонного 

досвіду, проектування та експлуатації садово-паркових об’єктів, опублікованих матеріалів, проектних 

та інших даних; аналіз методів і підходів при дослідженні формування парків, виявлення типологічних 

особливостей функціонального зонування рекреаційно-розважальних парків, архітектурно-

композиційних компонентів, штучних і природних елементів в архітектурно-ландшафтному 

формуванні парків; метод натурного обстеження парків; метод графоаналітичного моделювання; 

систематизація результатів наукових досліджень; метод експериментального проектування.. 
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