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В системі установ культури, які займаються проблемою організації 

дозвілля людей, особливе місце посідають парки. Парки розглядаються як 
найважливіший елемент загальноміської системи озеленення та рекреації; 
вони виконують оздоровчі, культурно-виховні, естетичні, природоохоронні 
функції. 

Парк – земельна ділянка з природною чи спеціально посадженою 
рослинністю, алеями, водоймами, із різним устаткуванням. Парком 
називається, порівняно велика озеленена територія під відкритим небом, 
упорядкована і призначена для прогулянок, відпочинку [1, 48]. Іноді в силу 
традиції або невеликих розмірів деякі парки називають садами. Сади і 
парки можна класифікувати за багатьма ознаками: розмірами, рівнем 
містобудівної ієрархії, характером перетвореної в парк ландшафтної 
основи, функціональної спеціалізації. 

Перші спроби класифікації садово-паркових ландшафтів відносяться 
до XVIII ст. У цей період садово-паркові будівельники у своїх теоретичних 
роботах поділяють садово-паркові ландшафти в залежності від 
створюваного ними враження на ландшафти героїчні, величні, 
ідеалістичні, сентиментальні і так далі. 

Подібна класифікація ландшафтів була запозичена з Китаю, де вона 
зберігалася до нашого часу. У залежності від настрою, створюваного тим 
чи іншим ландшафтом, китайські майстри садового мистецтва розрізняли 
три головних типи ландшафтів: веселі, страшні, зачаровані, або романтичні 
[4, 2]. 

Серед сучасних робіт, присвячених садово-парковому будівництву, 
як російських, так і іноземних, не зустрічається робіт, присвячених типам 
паркових ландшафтів та їх класифікації. Протягом останнього століття 
паркобудівництво в капіталістичних країнах йшло головним чином по лінії 
створення особистих садків при дачах і заміських будинках і не виникало 
особливої потреби в класифікації садово-паркового ландшафту. 

Питання про типи садово-паркових ландшафтів були викликані до 
життя практикою паркового будівництва в нашій країні. Зелене 
будівництво і зокрема будівництво садів і парків як головного елемента 
озеленення, здійснюється у великих масштабах [3, 3]. 

На території Черкаської області знаходиться чимала кількість парків, 
за даними Міністерства екології та природних ресурсів України на 2003 
рік, їх нараховувалося 40. Переважна більшість, а саме 38 – це парки-
пам’ятки садово-паркового мистецтва, 1 – регіональний ландшафтний парк 
(Трахтемирів) та 1 – дендрологічний парк (НДП «Софіївка») [2, 107–116]. 

Відповідно до класифікації Л. І. Рубцова існує 6 типів садово-



паркових ландшафтів: регулярні, садові, лісові, паркові, лучні та 
альпійські. На території Черкащини виділяють перші п’ять типів парків. 

Сучасна паркова мережа класифікується за територіальними й 
функціональними ознаками. За територіальними ознаками розрізняють: 
державні та міські парки. На Черкащини із 40-а парків, 7 – 
загальнодержавного значення та 33 – місцевого. 

Парки поділяються за призначенням на парки культури і відпочинку, 
дитячі, спортивні, прогулянкові, меморіальні, парки-музеї. На території 
Черкаської області знаходяться парки культури і відпочинку (Парк 
культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького), дитячі (Черкаський міський 
дитячий парк), прогулянкові (Мошногородищенський, Козачанський та 
ін.), меморіальні (Парк Декабристів) та інші. 

За місцем розташування та використанням населення, для регіону 
характерні – загальноміські, районні, заміські парки. 

За характером ландшафтної основи (ландшафтно-генетична ознака) 
розрізняють парки, створені на основі лісового, лучного, гірського, 
заплавного, прибережного та інших ландшафтів, а також на штучних 
підставах (сади на дахах, зимові сади криті та ін.). Для Черкащини 
характерні парки, що мають лісову, лучну та заплавну основу. 

Виділяють також парки: садибні (Бобринський, Леськівський та ін.), 
міські (Парк ім. 50 річчя Радянської влади, Черкаський дитячий міський 
парк), сільські (Лозуватський, Бачкуринський та ін.), та монастирські. 

За розмірами розрізняють: 
 малі – до 30 га (Сидорівський, Ягубецький, Дендропарк Дружба, 

Парк Декабристів та ін.); 
 середні сади і парки – 30–100 га (Козачанський, Сницький, 

Драбівський, Велико-Бурімський, Корсунь-Шевченківський парк та ін.); 
 великі – 100–300 га (НДП «Софіївка», Мліївський дендрологічний 

садибний парк); 
 найбільші – понад 300 га (Трахтемирів). 
За своїми планувальними принципами парки бувають регулярні і 

пейзажні. До регулярних відносять, наприклад, Корсунь-Шевченківський 
парк, а до пейзажних – Будищанський та Синицький та ін. 

Отже, судячи з вище викладеного матеріалу можна сказати, що на 
території Черкащини знаходяться різні типи парків, які класифікують за 
певними ознаками та особливостями. Дана класифікація є не досконалою, 
тому що деякі дослідники по-різному виділяють ті чи інші типи парків, 
проте ми спробували прокласифікувати зелені насадження, які характерні 
саме для Черкаської області. 
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