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АНОТАЦІЯ 

Підховна С. М. Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва 

Тернопільщини (ретроспективний аналіз, структура дендрофлори, 

комплексна оцінка). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.01 «Лісові культури та 

фітомеліорація». Національний університет біоресурсів і природокористування 

України. Київ, 2020. 

У дисертаційній роботі проведено ретроспективний аналіз та комплексне 

дослідження парків-пам’яток садово-паркового мистецтва Тернопільщини та 

одного перспективного для заповідання парку. 

Розглянуто законодавчу і нормативно-правову бази стосовно 

функціонування парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, історію розвитку 

заповідної справи і періодизацію формування заповідних садово-паркових 

об’єктів України, проаналізовано особливості формування парків-пам’яток 

садово-паркового мистецтва та здійснено огляд методичних рекомендацій щодо 

проведення комплексного дослідження парків і скверів, які мають заповідний 

статус. 

Досліджено територіальну організацію парків-пам’яток садово-паркового 

мистецтва Тернопільщини та розроблено заходи щодо пристосування їх до 

сучасних містобудівельних умов. Досліджувані об’єкти розташовані переважно 

у сільській місцевості, невеликі за розмірами (до 10 га) і підпорядковані в 

основному міським і селищним радам. 

Проведено ретроспективний аналіз формування території та дослідження 

парків-пам’яток садово-паркового мистецтва Тернопільщини. До їх складу 

входить п’ятнадцять парків-пам’яток: чотири – загальнодержавного (Раївський, 

Скала-Подільський, Більче-Золотецький, Вишнівецький) та одинадцять – 

місцевого значення (Гримайлівський, Плотицький, Язловецький, Коропецький, 

Заліщицький, Старий парк, Залишки старовинного парку в с. Млиниська, 

Залишки старовинного парку в с. Бережанка, Сквер імені Т. Шевченка, Сквер по 



 

вулиці В. Чорновола та Сквер Кобзаря). Окрім того, виявлено перспективний 

для заповідання парк – Микулинецький. Досліджувані парки були закладені 

переважно у другій половині XVIII ст. – першій половині XIX ст., а заповідний 

статус отримали в XX ст., тому актуальною є перевірка відповідності їх 

існуючого стану раніше наданому заповідному статусу та необхідність розробки 

реконструктивних заходів для пристосування до сучасних містобудівельних 

умов. Доцільною також є розробка наукового обгрунтування щодо віднесення 

Микулинецького парку до категорії парків-пам’яток садово-паркового 

мистецтва місцевого значення. 

У формуванні мережі парків-пам’яток садово-паркового мистецтва 

Тернопільщини виділено п’ять періодів: у XVII ст. закладено Язловецький 

парк, перша половина XVIIІ ст. – Вишнівецький і Плотицький, у другій 

половині XVIIІ ст. – перша половина ХІХ ст. – Раївський, Більче-Золотецький, 

Скала-Подільський, парк у c. Млиниська, Гримайлівський, Коропецький, парк у 

с. Бережанка, у другій половині ХІХ ст. – Заліщицький і Плотицький, у другій 

половині ХХ ст. – три об’єкти (Сквер імені Т. Шевченка, Сквер по вулиці 

В. Чорновола, Сквер Кобзаря).  

У процесі культурно-історичного оцінювання встановлено загальну 

культурно-історичну цінність парків, архітектурних споруд та виокремлено 

зони різних періодів планування для парків-пам’яток садово-паркового 

мистецтва загальнодержавного значення. 

Проаналізовано та сформовано характеристику ландшафтно-

композиційної побудови досліджуваних парків. На основі ландшафтно-

композиційного аналізу парків-пам’яток садово-паркового мистецтва 

визначено, що переважаючими на їх територіях є закриті та напіввідкриті 

простори, які характеризуються рівнинним рельєфом, де використано 

комбінований прийом планування зі змішаною та осьовою композиційними 

побудовами. Композиційно цілісними є Раївський, Скала-Подільський, Більче-

Золотецький і Заліщицький парки, у інших історичних парках наявна порушена 

планувальна структура у порівнянні з періодом розквіту. 



 

Встановлено й уточнено з міжнародною базою «The plant list» кількісний 

та якісний склад видового і внутрішньовидового різноманіття дендрофлори 

заповідних парків Тернопільщини та виконано його флористичний аналіз 

(таксономічний, географічний, аутфітосозологічний).  

За результатами флористичного аналізу парків-пам’яток садово-

паркового мистецтва Тернопільщини виявлено 137 видів та 34 культивари,  

що об’єднані у 76 родів, які відносяться до 32 родин. Відділ Pinophyta 

представлений 4 родинами, 11 родами, 21 видом і 19 культиварами,  

на які припадає 23,4 % загальної кількості таксонів. Рослини Magnoliophyta 

представлені 28 родинами, 65 родами, 116 видами та 15 культиварами,  

що відповідно становить 76,6 %. 25 % родин мають по одному виду або 

культивару, 50 % – 2–5 таксонів. Провідними за кількістю видів та культиварів 

є родини Rosaceae (35 видів і культиварів), Cupressaceae (19), Pinaceae (18), 

Salicaceae (12) і Sapindaceae (9). 

Дендрологічна колекція Раївського парку (98 таксонів) виявилася 

найрепрезентативнішою за кількісним складом видового та 

внутрішньовидового різноманіття, найобмеженішою − колекція у Залишках 

старовинного парку в с. Млиниська (12 таксонів).  

У результаті флористичного аналізу виявлено, що представники 

інтродукованої дендрофлори парків-пам’яток садово-паркового мистецтва 

Тернопільщини природно зростають на території Голарктичного царства у 

межах 6 флористичних областей. Значна частина видів (41,6 %) походить з 

Циркумбореальної флористичної області, майже четверта частина завезена з 

Атлантико-Північноамериканської флористичної області. Найменш чисельними 

є представники Середземноморської флористичної області (0,8 %). 

У парках-пам’ятках садово-паркового мистецтва Тернопільської області 

проведено дослідження вікових дерев. Виявлені вікові дерева в парках-

пам’ятках садово-паркового мистецтва Тернопільщини представлені 30 видами 

та 2 культиварами (Fagus sylvatica L.‘Atropunicea’ West. і 

Stypholobium japonicum Schott. ‘Pendula’), більшість з яких (24 види) 



 

відносяться до відділу Magnoliophyta. Вікові особини деревних інтродуцентів 

зростають на території восьми парків: Більче-Золотецького, Заліщицького, 

Раївського, Скала-Подільського, Плотицького, Коропецького, Гримайлівського 

парків та в Залишках старовинного парку в с. Млиниська. 

Проведено комплексне оцінювання п’яти ботанічних пам’яток природи 

місцевого значення, які входять до складу територій Раївського  

та Заліщицького парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, визначено  

їх санітарний стан та таксаційно-біометричні показники. Вікові дерева-

інтродуценти Gymnocladus dioicus (L.) C. Koch (130 років) та 

Stypholobium japonicum Schott. ‘Pendula’ (150 років) за своєю біологічною, 

науковою, історико-культурною і естетичною цінністю рекомендовано до 

заповідання.  

Здійснено комплексне оцінювання сучасного стану та рівня збереженості 

історичних парків Тернопільщини. На основі проведеного комплексного 

дослідження визначено найбільш цінні в плані історико-культурного значення 

об’єкти. До категорії цінних історичних парків віднесено дев’ять об’єктів 

(Більче-Золотецький, Раївський, Скала-Подільський, Вишнівецький, 

Заліщицький, Коропецький, Плотицький, Язловецький, Микулинецький), які 

вирізняються високими архітектурно-естетичними якостями композиційних 

елементів. До категорії малоцінних віднесено Гримайлівський парк (16 балів) і 

Старий парк (20 балів), які потребують відновлення композиції паркового 

простору. За результатами оцінювання Залишків старовинного парку в 

с. Бережанка (6 балів) і Залишків старовинного парку в с. Млиниська (6 балів) 

не мають історичної цінності та потребують відновлювальних заходів. 

Запропоновано рекомендації щодо підвищення культурно-історичної 

цінності, збереження дендрофлори, поліпшення територіальної організації і 

ландшафтно-композиційних характеристик парків-пам’яток садово-паркового 

мистецтва Тернопільщини. Для підвищення їх культурно-історичної цінності та 

раціонального використання із збереженням, відновленням та адаптацією до 

сучасних умов із консервацією окремих ділянок та архітектурних елементів 



 

періоду розквіту доцільним є здійснення комплексу заходів: організаційних, 

реконструктивних, реставраційних, агротехнічних і спрямованих на догляд за 

насадженнями й збереження цінних раритетних, інтродукованих та вікових 

дерев, створення інтерактивних карт парків з інформацією про видовий склад і 

сучасний стан дендрофлори, з QR-кодами для цінних споруд, вікових та 

унікальних дерев. 

У всіх досліджуваних парках доцільно провести комплекс заходів  щодо 

відновлення їх ландшафтно-композиційної побудови: реставрацію окремих 

елементів ландшафту (Коропецький, Скала-Подільський, Більче-Золотецький), 

реконструкцію насаджень, консервацію певних компонентів (Скала-

Подільський, Раївський, Більче-Золотецький, Заліщицький), формування 

системи відкритих і напіввідкритих просторів (Раївський, Гримайлівський, 

Більче-Золотецький, Скала-Подільський, Плотицький), реконструкцію 

композиційного центру (Плотицький, Заліщицький, Микулинецький) та 

композиційної структури загалом (Гримайлівський, Коропецький, Залишки 

старовинного парку в с. Бережанка, Залишки старовинного парку  в 

с. Млиниська). 

Розроблено схеми туристичних екологічних стежок для парків-пам’яток 

садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення Тернопільщини для 

організації на їх базі туристично-рекреаційної діяльності. Визначено 

перспективні напрями подальшого функціонування досліджуваних парків 

(рекреаційно-туристична, екскурсійна, екоосвітня, науково-пізнавальна 

діяльність і віртуальна експлуатація), сформовано науково-практичні 

рекомендації щодо їх збереження та адаптації до сучасних містобудівельних 

умов. Щодо заповідних об’єктів встановлений особливий режим охорони і 

використання, тому реалізація запропонованих заходів з утримання та 

реконструкції посилить їх цінність як об’єктів національного надбання. 

Ключові слова: парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, структура 

дендрофлори, ландшафтно-композиційна структура, комплексна оцінка. 

 



 

ANNOTATION 

Pidkhovna S. M. Parks-Monuments of Landscape Art of Ternopil Region 

(Retrospective Analysis, Structure of Dendroflora, Complex Assessment). – The 

Manuscript.  

The thesis for awarding a scientific degree of candidate of agricultural sciences 

in specialty 06.03.01 «Forest Plantations and Phytomelioration». National University 

of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2020. 

In the dissertation work the retrospective analysis and complex research of 

parks-monuments of landscape art of Ternopil region and one perspective park for 

bequest is carried out. 

The legislative and normative-legal base concerning functioning of parks-

monuments of landscape art, history of development of reserved case and 

periodization of formation of protected landscape objects of Ukraine is considered, 

features of formation of parks-monuments of landscape art are analyzed and the 

review is carried out methodical recommendations for conducting a comprehensive 

study of parks and squares that have a protected status. 

The territorial organization of parks-monuments of landscape art of Ternopil 

region is investigated and measures for their adaptation to modern town-planning 

conditions are developed. The studied objects are located mainly in rural areas, small 

in size (up to 10 hectares) and are subordinated mainly to city and town councils. 

A retrospective analysis of the formation of the territory and research of parks-

monuments of landscape art of Ternopil region was carried out. They include fifteen 

monuments: four – national (Raivsky, Skala-Podilsky, Bilche-Zolotetsky, 

Vyshnivetsky) and eleven – local (Hrymailivsky, Plotytsky, Yazlovetsky, 

Koropetsky, Zalishchytsky, Old Park, Remains of antiquities) park in the village of 

Mlynyska, Remains of the old park in the village of Berezhanka, Taras Shevchenko 

Square, Square on V. Chornovol Street and Kobzar Square). In addition, a promising 

park for bequest – Mykulynetsky – was discovered. The studied parks were laid 

mainly in the second half of the XVIII century – the first half of the XIX century, and 

the protected status was received in the XX century, so it is important to check the 



 

compliance of their existing condition with the previously granted protected status 

and the need to develop reconstructive measures to adapt to modern urban conditions. 

It is also expedient to develop a scientific substantiation for the inclusion of 

Mykulynets Park in the category of parks-monuments of landscape art of local 

significance. 

There are five periods in the formation of the network of parks-monuments of 

landscape art of Ternopil region: in the XVII century Yazlovetsky Park was founded, 

in the first half of the 18th century – Vyshnivetsky and Plotytsky, in the second half 

of the XVIII century –  in the first half XIX century – Raivsky, Bilche-Zolotetsky, 

Skala-Podilsky, park in the village of Mlynyska, Hrymailivsky, Koropetsky, park in 

the village of Berezhanka, in the second half XIX century – Zalishchytsky and 

Plotytsky, in the second half of the twentieth century – three objects (Square of T. 

Shevchenko, Square on Street V. Chornovil, Square Kobzar’s). 

In the process of cultural and historical assessment, the general cultural and 

historical value of parks, architectural structures and areas of different planning 

periods for parks-monuments of landscape art of national importance have been 

identified. 

The characteristic of landscape-compositional construction of the studied parks 

is analyzed and formed. Based on the landscape-compositional analysis of parks-

monuments of landscape art, it is determined that the predominant in their territories 

are closed and semi-open spaces, which are characterized by flat terrain, where a 

combined planning technique with mixed and axial compositional constructions is 

used. Raivsky, Skala-Podilsky, Bilche-Zolotetsky and Zalishchytsky parks are 

compositionally integral, in other historical parks there is a disturbed planning 

structure in comparison with the heyday. 

The quantitative and qualitative composition of species and intraspecific 

diversity of dendroflora of protected parks of Ternopil region has been established 

and specified with the international base "The plant list" and its floristic analysis 

(taxonomic, geographical, autphytososological) has been performed. 



 

According to the results of floristic analysis of parks-monuments of landscape 

art of Ternopil region, 137 species and 34 cultivars were found, grouped into 

76 genera belonging to 32 families. Division Pinophyta is represented by 4 families, 

11 genera, 21 species and 19 cultivars, which account for 23,4 % of the total number 

of taxa. Magnoliophyta plants are represented by 28 families, 65 genera, 116 species 

and 15 cultivars, which is respectively 76,6 %, 25 % of families have one species or 

cultivar, 50 % – 2-5 taxa. Leading in the number of species and cultivars are the 

families Rosaceae (35 species and cultivars), Cupressaceae (19), Pinaceae (18), 

Salicaceae (12) and Sapindaceae (9). 

The dendrological collection of Raivsky Park (98 taxa) turned out to be the 

most representative in terms of quantitative composition of species and intraspecific 

diversity, the most limited – the collection in the Remains of the ancient park in 

the village of Mlynyska (12 taxa). 

As a result of floristic analysis, it was found that the representatives of 

the introduced dendroflora of parks-monuments of landscape art of Ternopil region 

naturally grow on the territory of the Holarctic kingdom within 6 floristic regions. 

A significant part of the species (41,6 %) originates from the Circumboreal floristic 

region, almost a quarter is imported from the Atlantic-North American floristic 

region. The least numerous are the representatives of the Mediterranean floristic 

region (0,8 %). 

A study of age-old trees was conducted in the parks-monuments of  landscape 

art of Ternopil region. Discovered age-old trees in the parks-monuments of landscape 

art of Ternopil region are represented by 30 species and 2 cultivars 

(Fagus sylvatica L. 'Atropunicea' West. and Stypholobium japonicum Schott. 

'Pendula'), most of which (24 species) belong to the department Magnoliophyta. Age 

individuals of tree introducers grow on the territory of eight parks: Bilche-Zolotetsky, 

Zalishchytsky, Raivsky, Skala-Podilsky, Plotytsky, Koropetsky, Hrymailivsky parks 

and in the Remains of the old park in the village of Mlynyska. 

A comprehensive assessment of five botanical natural monuments of local 

significance, which are part of the territories of Raivskyi and Zalishchyk parks-



 

monuments of landscape art, determined their sanitary condition and taxonomic-

biometric indicators. Age-introducing trees Gymnocladus dioicus (L.) C. Koch 

(130 years) and Stypholobium japonicum Schott. 'Pendula' (150 years old) is 

recommended for bequest due to its biological, scientific, historical, cultural and 

aesthetic value. 

A comprehensive assessment of the current state and level of preservation of 

historical parks of Ternopil region has been carried out. Based on the conducted 

comprehensive research, the most valuable objects in terms of historical and cultural 

significance have been identified. The category of valuable historical parks includes 

nine objects (Bilche-Zolotetsky, Raivsky, Skala-Podilsky, Vyshnivetsky, 

Zalishchytsky, Koropetsky, Plotytsky, Yazlovetsky, Mykulynetsky), which are 

distinguished by high architectural and aesthetic qualities of compositional elements. 

Grimaylovsky Park (16 points) and Old Park (20 points) are in the category of low-

value, which need to restore the composition of the park space. According to the 

results of the assessment of the Remains of the ancient park in the village of 

Berezhanka (6 points) and the Remains of the ancient park in the village. Mlynyska 

(6 points) have no historical value and need restoration measures. 

Recommendations for increasing the cultural and historical value, preservation 

of dendroflora, improvement of territorial organization and landscape-compositional 

characteristics of parks-monuments of landscape art of Ternopil region are offered. 

To increase their cultural and historical value and rational use with preservation, 

restoration and adaptation to modern conditions with conservation of individual sites 

and architectural elements of the heyday, it is advisable to implement a set of 

measures: organizational, reconstructive, restoration, agrotechnical and aimed at plant 

care and preservation of valuable rare, introduced and age trees, creation of 

interactive maps of parks with information about the species composition and current 

state of dendroflora, with QR-codes for valuable buildings, age and unique trees. 

In all the studied parks it is expedient to carry out a set of measures to restore 

their landscape-compositional construction: restoration of individual elements of the 

landscape (Koropetsky, Skala-Podilsky, Bilche-Zolotetsky), reconstruction of 



 

plantations, conservation of certain components (Skala-Podilsky, Raivsky, Bilche-

Zolotsky), formation of a system of open and semi-open spaces (Raivsky, 

Hrymailivsky, Bilche-Zolotetsky, Skala-Podilsky, Plotytsky), reconstruction of the 

compositional center (Plotytskyi, Zalishchytskyi, Mykulynetskyi) and compositional 

structure in general (Hrymailivskyi, Koropetskyi, Remains of the ancient park in 

the village Berezhrenka, Remains of an ancient park in the village of Mlynyska). 

Schemes of tourist ecological trails for parks-monuments of landscape art of 

national importance of Ternopil region for the organization of tourist and recreational 

activity on their basis are developed. Perspective directions of further functioning of 

the studied parks are determined (recreational-tourist, excursion, eco-educational, 

scientific-cognitive activity and virtual operation), scientific-practical 

recommendations on their preservation and adaptation to modern urban conditions 

are formed. A special regime of protection and use has been established for protected 

objects, so the implementation of the proposed measures for maintenance and 

reconstruction will increase their value as objects of national heritage. 

Key words: parks-monuments of garden and park art, structure of dendroflora, 

landscape-compositional structure, complex estimation. 
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ВСТУП 

 

Актуальність роботи. ППСПМ Тернопільщини є цінними об’єктами 

ПЗФ і мають велике наукове, дидактичне й виховне значення. Старовинні 

парки вимагають охорони, збереження і виконання консерваторських заходів, 

які полягають у попередженні знищення, пошкодження, девастації та 

спрямовані на забезпечення оптимальних умов тривалого їх функціонування. 

Проведенню таких заходів повинні передувати роботи, спрямовані на 

передпроєктне вивчення таких об’єктів та формування комплексу документів, 

які всебічно характеризуватимуть їх за різними групами чинників: культурно-

історичних, художньо-архітектурних, екологічних, рекреаційних та 

господарських особливостей об’єктів. Комплексне оцінювання ППСПМ є 

науковим підґрунтям для окреслення перспективних напрямів їх використання 

та адаптації до сучасних містобудівельних умов. 

Природну та інтродуковану дендрофлору заповідних парків 

Тернопільської області фрагментарно досліджували: М. П. Чайковський 

(Раївський, Скала-Подільський, Більче-Золотецький, Вишнівецький; 1977 

[168]), В. М. Черняк (Раївський, Скала-Подільський, Більче-Золотецький, 

Вишнівецький, Коропецький, Старий парк, Плотицький, Заліщицький, 

Гримайлівський; 1996–2004 [171, 173, 175, 176]), Ю. О. Клименко (Раївський, 

Скала-Подільський, Більче-Золотецький, Вишнівецький; 2006–2012 [67, 68, 69, 

71]), Р. Б. Дудин (Раївський; 2012 [48]), В. Я. Заячук (Раївський; 2012 [63]), 

Г. В. Денисова (Плотицький; 2015 [38]), але дані дослідження не поєднані 

комплексним аналізом. Тому проведення дослідження заповідної паркової 

мережі Тернопільщини є актуальним сьогодні. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано на кафедрі ландшафтної архітектури та фітодизайну 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

впродовж 2015−2019 рр. Дисертаційне дослідження проводилося у рамках 

наукової тематики «Оцінка старовинних парків Західного Поділля та розробка 

рекомендацій з покращення їх стану» (номер державної реєстрації 
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0115U003384, 2015–2019 рр.), до виконання якої здобувач залучалася  

як виконавець окремих підрозділів. 

Мета та завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження – 

ретроспективний аналіз формування та комплексне оцінювання ППСПМ 

Тернопільщини. 

 Для вирішення мети було поставлено наступні завдання: 

– здійснити ретроспективний аналіз особливостей формування і 

культурно-історичне оцінювання ППСПМ Тернопільщини; 

– проаналізувати ландшафтно-композиційну побудову ППСПМ 

Тернопільщини та виявити особливості трансформації їх території; 

– провести флористичний аналіз видового складу, аутфітосолозогічну 

структуру раритетних дерев, визначити кількісний склад внутрішньовидового 

дендрорізноманіття ППСПМ Тернопільської області; 

– здійснити комплексну оцінку загального стану ППСПМ Тернопільщини 

із визначенням категорії їх цінності; 

– визначити напрями використання ППСПМ та розробити туристичні 

маршрути для парків-пам’яток загальнодержавного значення; 

– сформувати науково-практичні рекомендації щодо збереження та 

адаптації ППСПМ Тернопільщини до сучасних містобудівельних умов. 

Об'єкт дослідження – формування мережі ППСПМ Тернопільської 

області. 

Предмет дослідження – ретроспективний аналіз, структура дендрофлори 

та комплексна оцінка ландшафтно-просторової організації ППСПМ 

Тернопільщини.  

Методи дослідження. В основу дисертаційного дослідження покладено 

загальнонаукові (аналіз та синтез, системний підхід, математико-статистичні, 

польових досліджень) і спеціальні (дендрологічні, ландшафтні, картографічні; 

історико-культурний та флористичний аналіз; фотофіксація видових точок, 

комп’ютерні методи з обробки графічних даних) методи пізнання. 
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Наукова новизна одержаних результатів. Основні положення, що 

визначають наукову новизну, полягають у наступному: 

вперше:  

– здійснено періодизацію формування та розвитку ППСПМ 

Тернопільщини; 

– проаналізовано і сформовано комплексну характеристику ландшафтно-

композиційної структури досліджуваних парків; 

– визначено й уточнено з міжнародною базою «The plant list» кількісний 

склад видового і внутрішньовидового різноманіття колекцій ППСПМ 

Тернопільщини та здійснено їх флористичний аналіз; 

– встановлено індекси трапляння деревних рослин; 

– проведено комплексне оцінювання сучасного стану історичних парків, 

визначено категорію їх цінності; 

обґрунтовано та розроблено науково-практичні рекомендації щодо 

поліпшення дендрологічної цінності та ландшафтно-композиційних 

характеристик ППСПМ Тернопільщини; 

отримала подальший розвиток систематизація наукової інформації  

щодо поняття «парк-пам’ятка» та методичні розробки щодо збереження  

і функціонування парків-пам’яток; 

доповнено та уточнено ретроспективний аналіз формування заповідних 

парків Тернопільської області; 

запропоновано науково-практичні рекомендації щодо ландшафтно-

архітектурної організації заповідних парків та їх адаптації до містобудівельних 

умов як заповідних об’єктів культурної спадщини. 

Практичне значення одержаних результатів. Основні положення 

дисертації застосовуються у навчальному процесі при викладанні дисципліни 

«Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів» під час підготовки 

фахівців ОС «Магістр» за спеціальністю «Садово-паркове господарство» у 

Національному університеті біоресурсів і природокористування України. 

Результати наукового дослідження за темою дисертації використовуються 
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установами, яким підпорядковані парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва 

Тернопільщини. Наукові здобутки введені у практичну діяльність Більче-

Золотецького і Скала-Подільського парків. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є результатом самостійно 

виконаного дослідження, у процесі якого опрацьовано фахову літературу, 

архівні, іконографічні та картографічні матеріали, підібрано методики 

дослідження, проведено необхідний обсяг польових і камеральних робіт. 

Сформульовані в роботі наукові положення, висновки і рекомендації 

розроблені автором, є її науковим доробком та узагальнюють результати 

багаторічного дослідження. У спільних публікаціях права співавторів не 

порушено. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації 

використано лише ті ідеї та положення, які є результатом особистого 

дослідження здобувача. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

висвітлено та обговорено на: Всеукраїнському науково-практичному семінарі 

«Соціально-екологічна роль заповідних дендропарків України» (м. Тернопіль – 

м. Заліщики – с. Бистриця, 2015 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми лісового сектору та садово-паркового 

господарства» (м. Київ, 2016 р.); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Сучасний ландшафт: проектування, формування, збереження» 

(м. Київ, 2016 р.); Другій міжнародній науково-практичній конференції, 

присвяченій 170-й річниці публікації праці Рудольфа Кнера, яка стала початком 

ґрунтовних палеонтологічних досліджень Дністровського каньйону «Наукові 

засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового 

Придністров’я» (м. Заліщики, 2017 р.); ІV Всеукраїнській науково-практичній 

конференції студентів, магістрів, аспірантів і молодих учених «Ліс, наука, 

молодь» (м. Житомир, 2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Рослини та урбанізація» (м. Дніпро, 2018 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Стале управління лісовим комплексом та 

збалансований розвиток урболандшафтів» (м. Київ, 2018 р.); IIІ Міжнародній 
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науково-практичній конференції «Історичні, правові та природоохоронні 

аспекти збереження пам’ятних багатовікових дерев» (м. Київ, 2018 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Соціально-економічний 

розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення» (м. Бережани, 

2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні напрями  

та перспективи розвитку агро- та електроінженерії» (м. Бережани, 2018 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Природоохоронні, екоосвітні, 

рекреаційно-туристичні та історико-культурні аспекти сталого розвитку 

Розточчя» (смт Івано-Франкове, 2018 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Сучасний стан і перспективи розвитку ландшафтної архітектури, 

садово-паркового господарства, урбоекології та фітомеліорації» (м. Львів, 

2019 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективи розвитку 

екосистемного менеджменту у лісовому комплексі та садово-парковому 

господарстві» (м. Київ, 2019 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства» 

(м. Бережани, 2019 р.) 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 20 наукових праць, з яких 

2 статті у наукових фахових виданнях України, 3 статті у наукових фахових 

виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз даних, 

2 статті в інших наукових виданнях, 13 тез наукових доповідей. 
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РОЗДІЛ 1  

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРКІВ-ПАМ’ЯТОК САДОВО-

ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

1.1. Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва як категорія 

природно-заповідного фонду та історичні аспекти в розвитку заповідної 

справи 

 

Створення заповідної мережі територій та об’єктів ПЗФ розпочато в 

середині 70 – х років XX cт. Це спричинено тим, що фрагментація заповідних 

територій призводила до їх деградації. Були розроблені концепції створення 

єдиних природоохоронних систем, територіальних систем відновлення 

природного середовища, режимів особливого природокористування, 

регіональних систем природоохоронних територій і територіальних 

комплексних схем охорони природи та теорії природних каркасів [14]. 

В Україні функціонує Програма перспективного розвитку заповідної 

справи, метою якої є збереження територій та об’єктів ПЗФ як національного 

надбання, забезпечення подальшого науково обґрунтованого розвитку 

заповідної справи в Україні на основі визнання її соціального, економічного та 

екологічного значення для сталого розвитку держави і народу України. Система 

заходів, яка передбачена Програмою спрямована на збереження біологічного 

різноманіття, унікальних і типових ландшафтів, в тому числі генофонду 

рослинного і тваринного світу, підвищення ролі об’єктів ПЗФ України у 

розробці наукових основ раціонального природокористування та охорони 

природи, здійснення моніторингу навколишнього природного середовища, 

підготовку висококваліфікованих фахівців та екологічне виховання 

громадян [142]. 

Функціонування ППСПМ регламентується нормативно-законодавчими 

актами, конвенціями та міжнародно-правовими актами (нормативно-правовими 

документами): Закон України «Про природно заповідний фонд» [59], Закон 
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України «Про охорону культурної спадщини» [58], Закон України «Про 

охорону навколишнього середовища» [57], «Міжнародна хартія з охорони 

історичних садів» [98], «Ризька хартія з автентичності та реконструкції 

історичних об’єктів у контексті збереження культурної спадщини» [147], 

«Конвенція про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини» [78], 

ДБН В.3.2-1-2004 Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на 

пам’ятках культурної спадщини [34] та ін. 

Збереження біорізноманіття у ППСПМ регулюється «Конвенцією про 

біологічне різноманіття» [77], «Всеєвропейською стратегією збереження 

біологічного і ландшафтного різноманіття» [20], «Концепцією збереження 

біологічного різноманіття України» [149], Законом України «Про рослинний 

світ» [146] та іншими нормативно-правовими документами. 

Закон України «Про охорону культурної спадщини» регулює правові, 

організаційні, соціальні та економічні відносини  у сфері охорони культурної 

спадщини з метою її збереження, використання об’єктів  культурної спадщини 

в суспільному житті, захисту традиційного характеру середовища в інтересах 

нинішнього і майбутніх поколінь. Охорону культурної спадщини визначають як 

систему правових, організаційних, фінансових, матеріально-технічних, 

містобудівних, інформаційних та інших заходів з обліку (виявлення, наукове 

вивчення, класифікація, державна реєстрація), запобігання руйнуванню або 

заподіянню шкоди, забезпечення захисту, збереження, утримання, відповідного 

використання, консервації, реставрації, ремонту, реабілітації, пристосування та 

музеєфікації об'єктів культурної спадщини [58].  

Природоохоронні завдання є важливим показником класифікації 

природно-заповідних територій та їх функціонального зонування. 

Андрієнко Т. Л. [3] поділила категорії природно-заповідного фонду на 4 блоки. 

Однією із категорій є «Колекційний блок», який включає ботанічні сади, 

дендропарки, зоопарки та ППСПМ.  

Ковтун О. М. вважає, що «розвиток природно-заповідного законодавства 

в Україні доби незалежності свідчить про те, що метою заповідання перестає 
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бути лише збереження унікальних і типових природних об’єктів, збереженню 

та охороні підлягає також біорізноманіття; об’єкти ПЗФ розглядаються як 

складова світової системи природних об’єктів і як основні природні елементи 

екологічної мережі» [76].  

Відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» 

ППСПМ – це найбільш визначні та цінні зразки паркового будівництва, які 

використовують в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних та 

оздоровчих цілях [59].  

ППСПМ можуть бути загальнодержавного або місцевого значення 

залежно від їх екологічної, наукової та історико-культурної цінності [59].  

ППСПМ у номенклатурі  видів ландшафтних об’єктів міст і селищ за 

функціональною ознакою відносяться до групи насаджень загального 

користування, якщо вони знаходяться на території закладів відпочинку і 

закладів лікування неінфекційного профілю – до групи обмеженого 

використання,  інфекційного профілю – до групи спеціального призначення. 

Статус ППСПМ може надаватися у встановленому законом порядку таким 

видам ландшафтних об’єктів, як парки культури та відпочинку, парки житлових 

районів, сквери, бульвари, гідропарки, лісопарки, набережні, лугопарки, міські 

парки, позаміські та позаселищні парки [59]. 

У Законі України «Про природно-заповідний фонд України»  зазначено, 

що основним призначенням ППСПМ є збереження, підтримання та відновлення 

паркових ландшафтних композицій, збереження об’єктів культурної спадщини, 

проведення екскурсій і масового відпочинку населення, також їх території 

можуть використовуватись  для проведення наукових досліджень [59].  

Проєктування та проведення заходів щодо охорони і використання 

територій парків-пам’яток, їх утримання та реконструкція здійснюється за 

проєктами, узгодженими в установленому порядку. Утримання парку в 

належному стані вимагає здійснення систематичного догляду за насадженнями, 

а саме проведення санітарних рубок, рубок реконструкції та догляду з 
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підсадкою замість загиблих дерев ідентичного видового складу, вжиття заходів 

щодо запобігання самосіву, збереження ландшафтних композицій [59]. 

ППСПМ потребують застосування різних за змістом методів збереження 

паркових комплексів відповідно до свого сучасного стану, естетичної, 

культурно-історичної, екологічної цінності території. Для ППСПМ, створених в 

останні десятиріччя, уже врахований демократичний принцип планування і 

благоустрою, в основному мають розроблятися проєкти утримання. Для 

старовинних парків є необхідність у розробці проєктів реконструкції та 

утримання, оскільки їх збереження можливе лише за умови застосування ряду 

методів, таких як консервація, реконструкція, реставрація, відновлення у різних 

комбінаціях [99]. 

Відповідно до проєкту Євросоюзу Life ECOnet Project при проєктуванні 

заповідних об’єктів є обов’язковим застосування геоінформаційних технологій. 

При формуванні національної екологічної мережі Україна повинна 

адаптуватися до світових стандартів проєктування [99].  

Попович С. Ю., Корінько О. М. та Клименко Ю. О. вважають, що зміст 

терміну «старовинний парк», нині остаточно не обґрунтований. Проте 

найчастіше до цієї категорії зараховують парки, вік яких – близько або понад 

100 років [141].  

Основні підходи до відновлення складу та структури насаджень 

старовинних парків викладені у ряді робіт [7, 148, 147, 148, 146]. Питанню 

відновлення садово-паркових ландшафтів присвячено дослідження  

С. О. Яковлєвої-Носарь [161]. Нельговським Ю. Ю. (1983 р.) досліджено 

проблеми відновлення та сучасного використання палацово-паркових 

ансамблів УРСР [152]. 

У роботі Н. О. Ільїнської розглянуто методичні питання відновлення 

палацових ППСПМ і в функціонуванні історичних об’єктів ландшафтної 

архітектури виділено дві функції – природоохоронну та історичну. Ці функції 

полягають у збереженні, підтриманні та  найповнішому відновленні сучасної 

ситуації, що існувала на пам’ятному місці. При цьому вона зазначає, що 
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необхідно враховувати три основні положення: історичний період, на який 

відновлюється об’єкт, ступінь наближення ландшафтних рис до цього періоду, 

сучасний стан та використання об’єкта [64]. 

Дударець В. М., досліджуючи особливості та проблеми збереження 

старовинних парків України, принципи їх композиційної організації та 

відновлення у створенні сучасного навколишнього середовища, зазначав, що 

«навіть значно змінені стародавні парки є великою цінністю як історичні 

ландшафти, що включають у свій склад пам’ятники архітектури, вікові дерева, 

своєрідний рельєф і сформовані упродовж тривалого часу видові перспективи». 

На його думку, доцільним є дбайливе ставлення до збережених фрагментів цих 

парків, підтримка та збереження композиції деревно-кущових насаджень. [45]. 

Питання щодо заходів з реконструкції та консервації в історичних парках 

відображено у ряді наукових публікацій [ 1, 21, 151, 50, 49, 123, 69].   

Дудин Р. Б. вказує на шляхи регулювання фітоценотичної структури 

насаджень старовинних парків і заходи щодо консервації, які дадуть змогу 

істотно продовжити тривалість життя деревних насаджень [51, 46, 47].  

Питанню періодизації формування заповідної паркової мережі України 

загалом, так і окремих регіонів присвячено ряд робіт [18, 141, 111, 92, 162, 171].  

Так, С. Ю. Попович, О. М. Корінько та Ю. О. Клименко [141] виділяють 

чотири періоди в історії заповідного паркознавства: I – з давніх часів по XVI 

століття включно (зародження паркобудівничої справи); II – з XVII століття до 

Великої Жовтневої соціалістичної революції (будівництво приватних палацово-

паркових ансамблів, створення перших ботанічних садів та зоологічних парків); 

III – з 1918 року по 1990 рік (радянський період); IV – з 1991 року по 

теперішній час. 

У науковій праці О. В. Мудрака [100] виділено вісім етапів історичного 

розвитку заповідної справи на Поділлі: «I етап – дохристиянської священної 

природи; ІІ етап – заповідних гаїв і угідь; ІІІ етап (XVII ст.–1850 р.) – має 

два напрями – виділення заказних гаїв і заповідання «естетичної природи»;  

IV (1850–1917 рр.) – активної діяльності природоохоронних організацій; 
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V (1917–1965 рр.) – підйомів і занепаду заповідної справи; VI (1965–1990 рр.) – 

планового формування мережі заповідних територій; VII (1991–1999 рр.) – 

стрімкого розквіту заповідної справи; VIII (2000 – до теперішнього часу) – 

формування екологічної мережі». 

Олексійченко Н. О. та Гатальською Н. В. [111] виділено основні періоди в 

історії розвитку садово-паркового мистецтва Центральнопридніпровської 

височинної області: І – від найдавніших часів до кінця XVII ст.; ІІ – від кінця 

XVII ст. до середини XIX ст.; ІІІ – від середини ХІХ до 1917 р.; IV – від 

1917 року до середини ХХ ст.; V – від середини ХХ ст. до 1991 р.; VI – від 

1991 р. і дотепер. 

Попович С. Ю і Влаcенко А. С. у формуванні мережі штучних заповідних 

парків Степу виділили чотири етапи: I етап (від найдавніших часів до 1917 

року) – етап «дореволюційної розбудови парків»; II етап (1917 –1969 роки) – 

етап «радянського міського паркобудівництва»; III етап (1970 –1990 роки) – 

етап «формування сучасної мережі штучних заповідних парків Степу України»; 

IV етап (від 1991 року і до нині) – «етап завершення формування мережі 

штучних заповідних парків» [18].  

Із вищенаведеного матеріалу випливає, що періодизація формування 

заповідної паркової мережі не є загальною для усіх регіонів України, тому 

актуальним є проведення ретроспективного аналізу з виділенням етапів  

розвитку ППСПМ Тернопільської області. 

Борейко В. Е. (1997 р.) [8] досліджував історію охорони природи України 

упродовж різних періодів (X ст. – 1980 р.). Історія розвитку заповідної справи 

на Поділлі була предметом досліджень О. В. Мудрака (2009 р.) [100]. 

Історія розвитку заповідної справи на Тернопільщині висвітлена у  

публікаціях  М. П. Чайковського (1977 р.) [168], К. І. Геренчука (1979 р.) [28] і 

Й. М. Свинка (2007 р.) [153]. Еколого-географічний аналіз і оцінювання 

рекреаційного потенціалу території Тернопільської області здійснено 

Л. П. Цариком (2006 р.) [167]. 
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Особливості історії розвитку охорони природи на Тернопільщині 

висвітлено у наукових публікаціях М. Р. Питуляка і М. В. Питуляка (2000 р.) 

[122] й Т. В. Триснюка (2014 р.) [161].  

Клименком Ю. О., Кузнецовим C. І. і Черняком В. М.  (1996 р.) [75] 

здійснено дослідження природної та інтродукованої дендрофлори і 

ландшафтної структури старовинних парків України загальнодержавного 

значення. 

Черняк В. М., Синиця Г. Б. і П’ятківський І. О. у розвитку мережі 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду Тернопільської області 

виділили чотири періоди, які відрізняються за функціональним призначенням. 

У XIX – на початку XX століття були створені перші заповідні території, у 

період 60-х – початку 70-х років ХХ століття відбулось становлення основних 

пам’яток природи як прообразів майбутніх провідних природоохоронних 

територій та об’єктів. Період 70–80-х років ХХ століття характеризується 

розширенням функціональних категорій природозаповідання, формуванням 

вузлових структурних елементів природно-заповідної мережі. Період з 

1990 року до наших днів – формування цілісної, функціонально-завершеної, 

соціально спрямованої мережі територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду [177]. 

Охорона природи на Тернопільщині бере свій початок з етнокультурних 

традицій і звичаїв, які передавались з покоління в покоління [161]. Першими 

природоохоронними організаціями тут були: Галицьке лісове товариство 

(1882 р.), Подільське товариство природників, Галицьке товариство охорони 

тварин та ін [8]. Частина Тернопільщини належала до Галичини, тому заходи з 

охорони природи поширювались і на її територію. В 1904 р. Польське 

товариство природодослідників запропонувало охороняти значну кількість 

природних об’єктів в Карпатах і на Поділлі [122].  

У м. Кам’янці-Подільському на початку XX ст. створено товариство 

Подільських природодослідників і любителів природи. У 1914 р. М. Раєвський 

виступив із доповіддю «Про необхідність охорони пам’ятників природи на 
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Поділлі». Він запропонував взяти під охорону природні об’єкти, зокрема 

Медобори як пам’ятку природи Поділля [8, 161, 122].  

У 1919 р. при Міністерстві освіти Польщі було організовано Тимчасову 

державну комісію з охорони природи, яку очолював професор В. Шафер. У 

1926 р. вона була реорганізована в Державну раду з охорони природи. У 

Тернопільському воєводстві діяли держкомітети з охорони природи. 

Львівський держкомітет з охорони природи (1926 р.) охоплював території 

теперішніх Тернопільської, Львівської, Івано-Франківської, Волинської і 

Рівненської областей [8, 161, 122]. 

Подільське туристсько-краєзнавче товариство, організоване у 1925 р., 

вживало природоохоронних заходів на Тернопільщині. У цей період з боку 

держави і церкви приділялася значна увага охороні вікових дерев на території 

населених пунктів. Так, у 1935 році в Тернопільському воєводстві під охорону 

взято 13 вікових дерев [14, 119]. Також у Тернополі знаходився центральний 

відділ Товариства, що складався з восьми секцій, однією з яких була секція 

охорони природи [122].  

У науковій публікації Т. В. Триснюка зазначено, що станом на 1 грудня 

1977 р. на Тернопільщині державою охоронялось 368 заповідних об’єктів, 

зокрема 33 заказники, з них 4 республіканського і 29 місцевого значення, 

12 пам’яток республіканського і 304 місцевого значення, 5 ППСПМ 

республіканського значення та 14 місцевого [161]. 

За даними сайту Управління екології та природних ресурсів 

Тернопільської обласної державної адміністрації, нині в Тернопільській області 

нараховується 639 одиниць територій та об’єктів ПЗФ. Серед них заповідник 

(«Медобори» з філією «Кременецькі гори»), 3 регіональні ландшафтні парки, 

133 заказники, з них 18 загальнодержавного і 115 місцевого значення, 

467 пам'яток природи, з них 12 загальнодержавного і 455 місцевого значення, 

5 заповідних урочищ, 3 ботанічні сади, з них один загальнодержавного та 

2 місцевого значення, 9 дендрологічних парків, з них 2 загальнодержавного та 

7 місцевого значення; 1 зоологічний парк і 15 ППСПМ, з них 
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4 загальнодержавного та 11 місцевого значення. Заповідність території області 

становить 8,9 % [120].  

Отже, кількість об’єктів та територій природно-заповідного фонду 

Тернопільської області, в порівнянні з показником 1977 р., збільшилась на 

271 одиницю (42 %). Це позитивна динаміка, проте в даному регіоні є ще ряд 

об’єктів, в тому числі і ландшафтних, які потребують заповідання, для їх 

збереження та охорони. 

 

1.2. Історичні аспекти наукових досліджень парків-пам’яток садово-

паркового мистецтва 

 

Історичний досвід розвитку садово-паркового мистецтва в Україні 

розглядається у багатьої наукових працях [5, 92, 81, 149, 54, 90, 89]. Визначні 

сади і парки України та їх охорону досліджено О. Л. Липою [11].  

Білоус В. І.  [5] наводить коротку історію парків України та методи створення 

художніх садів. У праці  І. О. Косаревського  «Парки України» наведено 

історичні відомості щодо формування парків України, зокрема особливості 

формування одного із досліджуваних об’єктів  – Скала-Подільського парку 

[81]. Особливості формування старовинних маєтків України висвітлено 

І. Д. Родічкіним і О. І. Родічкіною [149]. Генезу та розвій форм садово-

паркового мистецтва досліджено А. Д. Жирновим [54]. Історичний розвиток 

ландшафтної архітектури, особливості охорони та відновлення  історичних 

об’єктів відображено у публікаціях В. П. Кучерявого [89, 90] і  

С. С. Ожегова [118].  

Дослідження, присвячені аспектам архітектурно-планувальної організації 

та прийомам формування паркової композиції відображені у багатьох наукових 

працях [6, 159, 157, 60, 31, 80]. Композицію міського парку досліджував 

І. А. Косаревський [80]. Теорію ландшафтного мистецтва і композиційні основи 

проєктування об’єктів висвітлено І. О. Боговою і Л. М. Фурсовою [6]. 
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 Вергунов А. П., Денисов М. Ф.  і Ожегов С. С.  наводять особливості 

відновлення творів садово-паркового мистецтва [15]. Особливості проєктування 

садів та парків  представлено у праці Л. І. Рубцова [150]. 

Художньо-естетичні характеристики історичного садово-паркового 

простору досліджували Д. Ліхачов [93] і В. В. Дормідонтова [44]. Особливості 

садово-паркового ландшафту визначено З. А. Ніколаєвською [107]. 

Дослідження історичних парків з використанням різноманітних методів 

наведено у наступних іноземних публікаціях: I. Austad, L. Hauge і T. Helle 

(1993 р.) [185],  A. Phillips (1997 р.) [193],  M. H. Roe (2007) [195],  Marc Antrop 

(2005 р.) [190], M. Ihse, (1996 р.) [186],  D. Lambert і V. Shacklock (1995) [188],  

J. Pendlebury і A. Campbell (1994) [192], УJ. Roberts (1995) [194]  та ін. 

В монографії Арнольда Регеля наведено історичний огляд розвитку, 

основні положення садово-паркового мистецтва та узагальнено багаторічний 

досвід автора по створенню садів і парків [146]. 

Афтаназі Р. у десятитомному виданні «Матеріали до історії резиденцій» 

наведено історичну, архітектурну та культурологічну характеристики палацово-

паркових комплексів Польщі і частини Західної України, зокрема деяких 

досліджуваних парків – Вишнівецького, Скала-Подільського, Раївського, 

Більче-Золотецького, Язловецького, Заліщицького, Коропецького, 

Микулинецького, Гримайлівського, Плотицького і парку у Млиниськах [184].   

Халайцан В. П. виділяє чотири основних етапи у розвитку мистецтва 

паркобудування упродовж XVII – ХІХ ст.: «1) абсолютизм як влада над 

природою (демонстрація влади людини над природою, її «упорядкування», 

прославлення і підкорення одночасно, доказ безмежної влади монарха) – 

французький регулярний стиль; 2) парк як об’єкт обожнення, поклоніння перед 

природою, екзальтованого захоплення легендами, міфами, античними героями, 

історичними асоціаціями – англійський пейзажний стиль; 3) «ушляхетнення» 

природи – ідея природного парку, парко-саду, «сільського» парку з 

мінімальним втручанням людини; 4) еклектичний парк, поступовий занепад 

мистецтва маєткового паркобудування на Поділлі» [163, 164, 165]. 
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Упродовж історичного розвитку у паркобудуванні сформувалися 

регулярний та ландшафтний прийоми планування [36]. Гамалія К. М. зазначає, 

що у XVII ст. ідеї Бароко поширились територією України. Відмінність 

українського Бароко від західноєвропейського найбільш виявлена в архітектурі 

та у садово-парковому мистецтві та її характеризує підкреслена народність [23]. 

З XVII століття у Західній Україні спостерігається інтенсивна інтродукція 

декоративних деревних і кущових рослин [160]. 

Починаючи з 80-х років ХVIII ст. на Тернопільщині поширюються 

пейзажні парки, перетворившись у невід’ємну частину палацово-паркових 

комплексів. Пейзажний парк і класичний палац складали єдиний  ансамбль [23, 

89, 90].  Особливого розвитку садово-паркове будівництво набуло у 

Правобережній Україні, на землях, які до 1792 р. входили до складу Речі 

Посполитої. Могутні князівські родини (Острозькі, Вишневецькі, Чарторизькі) 

володіли великою кількістю земель. Палацово-паркові комплекси ставали 

свідченням могутності та престижу їх власників – польських магнатів, які 

запрошували для їх створення кращих фахівців – архітекторів, будівничих і 

садівників [23]. 

У другій половині ХІХ ст. процес розвитку садово-паркового будівництва 

на території України помітно сповільнюється. З 40-х рр. ХІХ ст. у парковому  

будівництві починається занепад, який пов’язаний із кризою натурального 

господарства і початком промислового перевороту в Україні. У цей період 

поміщики почали приділяти увагу питанням інтенсифікації господарствa у 

своїх маєтках, тому художня сторона композиції садово-паркового пейзажу 

відійшла на другий план, а тенденція до утилітарності проявлялась у відведенні 

ділянок паркової території для акліматизації нових цінних у декоративному та 

промисловому відношенні видів дерев та кущів [23, 36, 90]. 

Світові війни та революційні події завдали значної шкоди палацово-

парковим комплексам і негативно вплинули на насадження старовинних парків.  

Нові власники палацово-паркових маєтків не проводили належного догляду за 

насадженнями і це спричинило розвиток деградаційних процесів [96]. 
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Денисова Г. В. вказує на те, що сьогодні більшість старовинних парків 

напівзруйновані або зовсім занедбані. Руйнівний вплив часу в таких об’єктах 

помітний на паркових будівлях і на зелених насадженнях [37]. 

Халайцан В. П. зазначає, що «розвиток традиції паркобудування на 

Поділлі знайшов вираз у кількох видах паркових утворень: пейзажні парки як 

ідеально упорядковане природне середовище – для архітектури доби 

класицизму, романтичні парки (як еволюція англійського класичного парку), 

парки, створені у стилі «натурального саду», ландшафтні парки, а ближче до 

початку ХХ століття спостерігається еклектичний підхід у паркобудівничій 

традиції» [164]. 

Клименко Ю. О. і Кузнецов С. І. [74] вважають, що вивчення паркової 

рослинності необхідно застосовувати, перш за все, на науковому фундаменті 

біологічних дисциплін, а вже потім на досвіді мистецтва. 

У науковій публікації Г. В. Денисової зазначено, що «для більшості 

старовинних парків актуальним є питання реконструкції насаджень, 

спрямованої на збагачення видового складу, відновлення первинних 

ландшафтів, повернення домінуючої ролі тим видам, які становили основу 

парку під час його закладання. Підхід до відновлення фітоценозів палацово-

паркових комплексів має бути науково обґрунтованим і базуватись на вивченні 

фітоценотичної структури їх насаджень» [37]. Дудин Р. Б. вказує на те, що 

проблема відновлення насаджень історичних парків не тільки біологічна і 

ландшафтно-архітектурна, але й організаційна [46].  

Вивчення сучасного стану ППСПМ зумовлено рядом причин, головними 

з яких є пристосування до нових умов експлуатації та зміна структур 

ландшафтів [51].  

Відомими вченими України В. М. Черняком, Ю. О. Клименком і 

С. І. Кузнецовим досліджено історію, архітектурні особливості, дендрологічний 

склад старовинних ППСПМ загальнодержавного значення Полісся та Лісостепу 

України [171, 75, 69, 70, 68, 71, 73, 176, 175, 72]. 
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Черняком В. М. [171, 178, 174, 173, 172, 175] розроблено та теоретично 

обґрунтовано основні засади розвитку сучасної мобілізації культивованої 

дендрофлори Волино-Поділля, проаналізовано історичний досвід інтродукції 

деревних рослин на Волино-Поділлі, здійснено інвентаризацію осередків 

культивованої дендрофлори.  

Клименком Ю. О. [69] проаналізовано історичний аспект відновлення 

насаджень Правобережного Лісостепу та розроблено методику відновлення 

насаджень старовинних парків.  

Природну та інтродуковану дендрофлору ППСПМ Тернопільської області 

фрагментарно досліджено рядом науковців. У монографії  В. М. Черняка [171] 

наведено особливості дендрофлори Раївського, Скала-Подільського, Більче-

Золотецького, Вишнівецького, Коропецького, Старого парку, Плотицького, 

Заліщицького і Гримайлівського. Клименком Ю. О.  досліджено ландшафти та 

деревні насадження Раївського, Скала-Подільського, Більче-Золотецького і 

Вишнівецького парків [69]. Структуру дендрофлори Раївського парку 

проаналізовано В. Я. Заячуком  [63]. Інформацію про інтродуценти в 

насадженнях Раївського парку висвітлено Н. К. Бут [11]. Генезис флори 

Волино-Поділля досліджував Б. В. Заверуха [55]. Види соснових насаджень у 

природоохоронних об’єктах м. Тернополя визначив  К. Б. Шморгай [182]. 

Комплексне оцінювання Плотицького парку здійснила Г. В. Денисова [36, 37]. 

Дослідження фітоценотичної структури, ландшафтно-архітектурного 

планування та комплексне оцінювання ППСПМ України проводить ряд 

науковців. Зокрема, Імшенецькою Н. А. (2000 р.) [65] узагальнено структурні 

особливості фітоценозів паркових насаджень Львівщини, розроблено шкали 

оцінки еколого-ценотичної стратегії деревних і кущових видів рослин у 

паркових насадженнях, запропоновано модель розвитку паркового фітоценозу 

за часом.  

Сучасний стан основних осередків аборигенної та інтродукованої 

культивованої дендрофлори покритонасінних Передкарпаття досліджено 

В. І. Гнєзділовою (2003 р.) [29]. 
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Дудиним Р. Б. (2009 р.) [48] проаналізовано фітоценотичну структуру 

старовинних парків України з урахуванням їх видової, вікової, просторової, 

екологічної та ценопопуляційної організації, здійснено систематизацію 

сучасної рослинності старовинних парків Заходу України, удосконалено 

ландшафтно-планувальні підходи до здійснення консерваційних, 

реставраційних і реконструктивних заходів. 

У 2008 – 2011 роках Н. В. Гатальською [24] проведено комплексний 

ретроспективний аналіз дендрологічних колекцій і композиційно-просторової 

організації ППСПМ Центральнопридніпровської височинної області, 

обгрунтовано періодизацію формування та розвитку досліджених парків, 

розроблено й апробовано критерії комплексного оцінювання ППСПМ, які 

мають дендрологічну цінність. 

У дисертаційних дослідженнях Сипливої Н. О. (2013 р.) [156] наведено 

аналіз сучасного стану дендрофлори ППСПМ Вінниччини для встановлення 

ефективних шляхів збереження, відновлення та збагачення дендрорізноманіття. 

Чонговою А. С. (2013 р.) [179] розглянуто особливості дендрофлори 

ППСПМ Запорізької області, надано оцінювання їх фітоценотичної структури, 

фітомеліоративної ролі, рекреаційного потенціалу за умов м. Запоріжжя, надано 

рекомендації щодо зниження рівня рекреаційних навантажень та підвищення 

естетичної цінності ППСПМ Запорізької області.    

Марковим Ф. Ф. (2015 р.) розроблено функціональне зонування 

старовинних ППСПМ Житомирської області, досліджено таксаційну та 

домінантну структуру паркових насаджень та проведено їх естетичну 

оцінку [97]. 

Олексійченко Н. О. і Гатальська Н. В. вважають, що «у контексті 

раціонального природокористування, існує потреба в адаптації наявних 

паркових ландшафтів до сучасних умов, проте через недостатність системних 

знань з естетики паркового середовища – методів її дослідження, відбувається 

гальмування адаптаційних процесів та деградація як природних, так і штучно 

створених паркових ландшафтів. Разом із тим, упродовж останніх років 
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спостерігається значна увага вчених різних галузей до естетики навколишнього 

середовища, що сприяє розширенню спектра досліджень естетичної оцінки 

ландшафту» [110].  

Гатальською Н. В. встановлено, що актуальність формування науково-

методичних підходів до оцінювання культурно-історичної цінності паркового 

простору зумовлена містобудівними, нормативно-правовими і науковими 

аспектами [26].    

Дослідження естетичних якостей ландшафту штучно створених парків 

різного функціонального призначення здійснюють для визначення рівня їх 

відповідності сучасним потребам людини та функціям, що на них 

покладені [113]. 

Комплексне оцінювання садово-паркових об’єктів у окремих регіонах 

України з використанням різних методичних підходів відображене у багатьох 

наукових працях  [13, 17, 19, 108, 95, 155, 38, 33, 62, 30, 143, 144, 181].  

Агальцова В. А. (1980 р.) запропонувала методику для оцінки 

збереженості паркових насаджень, за якою в межах облікових ділянок 

виділяють елементи парків, що являють собою однорідні за характеристикою і 

функціональному призначенні території (деревна і кущова рослинність, 

фруктові сади, галявини, газони, квітники, водойми та інші елементи) [2].  

Вершиніна О. М. (2004 р.) вважає, що існуючі методи оцінки стану 

паркових насаджень можна поділити на дві основні групи: історико-

архітектурні і геоботанічні [16] і виділяє ряд факторів, які впливають на оцінку 

ступеня збереженості парків: ступінь збереженості планування, ступінь 

збереженості історичного вигляду деревно-кущової рослинності, ступінь 

рекреаційного навантаження; стан деревних насаджень, ступінь відновлення 

корінної рослинності (% від загального проективного покриття), різновид 

вторинної рослинності. Для кожного фактору розроблено шкалу оцінки. 

Методичні підходи для оцінювання паркових угруповань відображені у 

працях таких вчених, як А. В. Гурський (1955 р.) [33], Р. В. Галушко 

(1999 р.) [22],  О. Г. Хороших, О. В. Хороших (1999 р.) [166], С. А. Кулакова 
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(2012 р.) [87]. Методику інтегральної аутфітосозологічної оцінки раритетних 

дендроекзотів розробив С. Ю. Попович [139].  

Кочуров Б. І. і Бучацька Н. В [83] розробили оцінку естетичного 

потенціалу ландшафтів. За допомогою кластерного аналізу проводили 

класифікацію пейзажних ареалів, що дозволило виявити типи ареалів з 

подібними ознаками естетичності і за результатами дослідження була складена 

карта ландшафтно-естетичних пейзажних груп. 

Курдюком М. Г. (1982 р.) [88] сформовано методику оцінки 

декоративності паркових насаджень. До критеріїв такої оцінки входять десять 

основних компонентів паркового ландшафту: рельєф, контрастність 

компонентів, водна поверхня, архітектоніка насаджень, конфігурація куртин 

(ділянок), світлотінь насаджень, розміри галявин, конфігурація і живописність 

галявин, стан трав’яного покриву, дорожня мережа і архітектурні споруди.  

Методика естетичної оцінки насаджень В. П. Кучерявого [90] побудована 

на основі двох шкал – таксаційно-фітоценотичної та емоційної.  

Роговським С. В. (2007 р.) розроблено методику інтегрального 

визначення цінності насаджень у паркових ландшафтах [148]. Для визначення 

цінності садово-паркових насаджень вибрано дванадцять критеріїв, кожен з 

яких має п’ятибальну шкалу оцінки. Автор виділяє дванадцять показників, за 

якими оцінюється насадження: відповідність фітоценотичної структури 

насадження корінним асоціаціям та топології природних місць зростання, 

багатство видового складу насаджень, вікова структура насаджень, санітарний 

стан насаджень; архітектоніка насаджень, контрастність компонентів 

насаджень, композиційна гармонія компонентів насаджень, конфігурація 

ділянок, груп та куртин, світлотінь і ритм у розташуванні компонентів. Сума 

балів усіх показників дозволяє об’єктивно характеризувати цінність паркових 

насаджень. У цій методиці насадження поділено на п’ять категорій: насадження 

паркової цінності не мають (від 12 до 20 балів); насадження малоцінні, окремі 

елементи можуть бути використані при реконструкції парку (від 21 до 

30 балів); цінність насаджень обмежена, вони потребують реконструкції, деякі 
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елементи необхідно зберігати і використовувати як основу майбутніх 

ландшафтів (від 31 до 40 балів); цінні насадження, потребують обережного 

підходу під час рубок догляду, виконання заходів спрямованих на збереження 

найбільш цінних елементів (від 41 до 50 балів); найцінніші паркові насадження 

(від 51 до 60 балів).  

Олексійченко Н. О. і Гатальською Н. В. (2012 р.) сформовано методику 

комплексної оцінки сучасного стану, рівня збереженості та дендрологічної 

цінності ландшафтних об’єктів. Важливою характеристикою запропонованого 

підходу є доцільність проведення оцінювання на різних етапах дослідження, а 

також використання різних методик досліджень щодо отримання детальної 

характеристики окремих елементів паркового середовища. Загальний бал за 

сформованими критеріями дає змогу отримати комплексну оцінку, а також 

характеризує доцільність використання об’єкта відповідно до основних 

функцій [25, 108, 112].  

Клименком Ю. О. і Кузнецовим С. І. (2014 р.) [74] розроблено методичні 

підходи і рекомендації щодо комплексної оцінки паркових насаджень, які 

включають: історичну оцінку старовинних паркових насаджень, дендрологічну 

оцінку (таксономічний аналіз, біоморфологічний аналіз, кількісний аналіз, 

віковий аналіз), ландшафтний аналіз парку, фітоценотичну оцінку, екологічну 

оцінку території парку та інтродуцентів, ботаніко-географічний аналіз, оцінку 

видового та культиварного багатства дендрофлори регіону і  природоохоронну 

оцінку. 

Методичні підходи до оцінки біорізноманіття висвітлено О. Г. Васенко, 

О. В. Рибаловою. і С. Р. Артем’євим (2015 р.) у монографії «Інтегральні та 

комплексні оцінки стану навколишнього природного середовища» [12].  

У 2007 році групою науковців (А. І. Кушнір, Н. К. Бут і О. А Суханова) 

розроблено проєкт реконструкції Раївського парку. У Більче-Золотецькому 

парку в 2016 році розпочались роботи із реконструкції парку. На даний час на 

стадії затвердження знаходиться проєкт утримання та реконструкції Скала-
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Подільського парку. Також триває розробка  проєкту утримання  та 

реконструкції Заліщицького парку.       

Розглянувши методичні підходи щодо комплексного оцінювання парків, 

нами встановлено, що деякі запропоновані критерії є тотожними, проте 

найбільш вдалою для старовинних парків є оцінка ППСПМ за методикою 

Н. О. Олексійченко та Н. В. Гатальської, яка надає можливість отримати повну 

інформацію відносно сучасного стану та рівня збереженості всіх паркових 

елементів.  

Проведення ретроспективного аналізу, флористичних досліджень, 

комплексного оцінювання ППСПМ Тернопільщини і розробка  науково 

обґрунтованих рекомендацій із формування декоративних паркових 

фітоценозів є актуальним на сьогодні, тому що наведені в наукових публікаціях 

результати досліджень окремих парків Тернопільщини є фрагментарними і не 

поєднані загальним інтегральним аналізом, а  наведена у них інформація не дає 

змоги оцінити сучасний стан парків. Аналіз сучасного стану та дослідження 

потенціалу розвитку й туристичної привабливості ППСПМ може сприяти 

пошуку напрямів популяризації об’єктів ПЗФ й сприяти залученню інвестицій 

у розвиток рекреації в Тернопільській області. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Періодизація формування заповідної паркової мережі має певні 

особливості в розрізі окремих регіонів України, тому актуальним є проведення 

ретроспективного аналізу з виділенням етапів  формування ППСПМ 

Тернопільської області.  

3. Наведені в наукових публікаціях результати досліджень окремих парків 

Тернопільщини не поєднані загальним інтегральним аналізом, а  наведена у них 

інформація не дає змоги оцінити сучасний стан парків, тому здійснення 

комплексного оцінювання ППСПМ Тернопільщини та розробка  науково 
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обґрунтованих заходів щодо адаптації їх до сучасних містобудівельних умов є 

актуальним на сьогодні.  

3. Розглянувши методики щодо комплексного оцінювання ППСПМ, на 

нашу думку, найоптимальнішою є методика Н. О. Олексійченко і 

Н. В. Гатальської, яка надає можливість отримати повну інформацію відносно 

сучасного стану та рівня збереженості всіх паркових елементів.  

 

Матеріали розділу висвітлені у таких публікаціях автора: [116, 134, 138]. 
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РОЗДІЛ 2 

ПРИРОДНІ УМОВИ РЕГІОНУ ДОСЛІДЖЕННЯ, МЕТОДИКА ТА 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДЖУВАНИХ ОБ’ЄКТІВ 

 

2.1. Фізико-географічні та кліматичні умови 

 

Досліджувані об’єкти знаходяться у Тернопільській області, тому в 

процесі дослідження доцільно розглянути кліматичні особливості цієї території. 

Кліматичні показники в цілому є основою для визначення загальної оцінки 

кліматичних ресурсів, у тому числі і рекреаційних.  

Сучасна Тернопільська область займає площу 13 823 км2, що становить 

близько 2,3 % території України і 10,5 % Західного регіону держави. За схемою 

фізико-географічного районування України вся територія Тернопільської області 

знаходиться у зоні широколистяних лісів на стику чотирьох фізико-географічних 

областей – Малого Полісся (крайній північний захід), Середньоподільської 

височинної (північний схід), Західноподільської височинної (центр і південь) і 

Розтоцько-Опільської горбогірної (захід) областей [105]. 

Територія Тернопільської області розташована у межах Подільської 

морфоструктури [27]. Тут сформувався внаслідок найновіших піднять 

зворотний по відношенню до давньої структури рельєф [152].  

Територія Тернопільської області розташована у межах однієї 

геоморфологічної області – Волино-Подільської пластово-денудаційної 

височини та двох підобластей: Подільської структурно-денудаційної височини 

на неогенових і крейдових відкладах та Малополіської пластово-акумуляційної 

рівнини на крейдових відкладах [27].  

У західній частині області зосереджені максимальні абсолютні позначки 

сучасного рельєфу [153]. В межах області виявлено ряд локальних 

морфоструктур, які мають різну вираженість у рельєфі. Більшість з них 

відображена у планах річкової сітки, деформаціях повздовжніх профілів русел 
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рік, терас, поверхонь вирівнювання, у специфічному розвитку екзогенних 

процесів тощо [152, 153]. 

У формуванні сучасного рельєфу області головну роль відіграли річкові 

та поверхневі води. Вони створили найголовніші флювіальні 

морфоскульптури – річкові долини, яри, балки. Найважливішим елементом 

рельєфу Тернопільської області є долина Дністра, яка служить базисом 

ерозійного розчленування терену, і де найбільш повно розвинені тераси [27]. 

Річкова мережа Тернопільської області є класичним прикладом паралелізму 

плану її рисунка. Загальною рисою рік є їх меридіональний напрямок і 

наявність кута (приблизно 45º), під яким вони впадають у Дністер [27].  

Ґрунтовий покрив Тернопільської області формувався протягом 

верхнього плейстоцену та голоцену внаслідок взаємодії речовинних 

компонентів, які складають ландшафтну оболонку планети. Площа території 

області невелика, кліматичні умови її досить одноманітні і тому не впливають 

суттєво на ґрунтоутворення. Значно більшу роль відіграють експозиція схилів і 

пов’язані з нею мікрокліматичні особливості [28]. 

Для переважної більшості ґрунтів області материнською породою є леси 

та лесовидні суглинки, які містять до 12–14 % карбонатів кальцію. У північних 

районах леси легкосуглинисті, в центральних – середньосуглинисті, а в 

південних, на терасах Придністров’я, – важкосуглинисті. На крайній півночі 

грунтотворчими породами є водно-льодовикові піски та супіски, що окремими 

островами залягають також у прохідних долинах, по яких льодовикові води 

стікали  у Прадністер. У цих же районах на денну поверхню виходять крейда та 

мергелі, елювій-делювій яких теж є материнською грунтотворчою 

породою [27].  

Територія Тернопільської області розміщена приблизно між 50°10' і 

48°30' північної широти. Відповідно, найбільша висота сонця в день літнього 

сонцестояння (22 червня) в полудень буде 63°17' на півночі і 64°57' на 

крайньому півдні області. Найменша висота сонця в день зимового 
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сонцестояння (22 грудня) змінюється по широті від 16°23' на півночі до 18°03' 

на крайньому півдні області [27].  

Тривалість дня на території області зростає від 8 годин у грудні до 16 год.  

і 20 хвилин у червні. Причому, в грудні тривалість дня зростає на 20 хвилин з 

півночі на південь, а в червні – з півдня на північ. З тривалістю дня і висотою 

сонця пов'язані освітленість, сонячне сяяння і сонячна радіація, які 

безпосередньо впливають на рекреаційну діяльність. Кількість хмарних днів 

сягає в середньому по області 80–87 днів за рік, найбільшою вона є взимку – до 

17–18 днів за місяць [27]. 

Загальна хмарність зменшується на території області в середньому за рік 

з півночі (6, 7 балів) на південь (5, 6 балів). Найменша середньомісячна 

хмарність характерна для серпня і вересня, коли вона в м. Кременці не 

перевищує 5,4-5,5 балів, а в м. Чорткові 5,0 балів. В липні хмарність зростає до 

5,7 бала у м. Кременці, до 5,2 бала в м. Чорткові, 5,4 бала в м. Тернополі і у 

м. Бережани. Найбільша хмарність спостерігається в листопаді і грудні, хоча 

вона велика також і в січні-лютому. Так, у м. Кременці найбільш хмарні місяці: 

листопад (8,2), грудень (8,0), лютий (8,0); в м. Тернополі – листопад (8,3), 

грудень (8,2); в м. Бережани – листопад (8,1), грудень (7,8); в м. Чорткові – 

листопад (8,0) і грудень (8,0) [27]. 

Сумарна сонячна радіація на території Тернопільської області зростає від 

4050 МДж/м2 за рік на півночі і заході області до 4100 МДж/м2 в центральній 

частині, 4150 МДж/м2 на південному сході і до 4200 МДж/м2 у долині і гирлі 

р. Збруч [27]. 

Клімат формується в результаті взаємодії радіаційних та циркуляційних 

процесів і географічних чинників. Процеси кліматоутворення витікають з 

розташування території в межах атлантико-континентальної кліматичної 

області Східно-Європейського сектору помірного поясу [27]. 

Циркуляційні процеси на території України пов'язані з західним 

переносом повітряних мас, проходженням циклонів і антициклонів і 

відрізняються сезонними змінами. В цілому протягом року панує 
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континентальне помірне повітря, часто приходить трансформоване морське 

помірне повітря з північної Атлантики [27]. 

З циркуляційними процесами пов'язане переважання вітрів західного, 

північно-західного та південно-східного напрямку. Швидкість вітру влітку 

змінюється від 2,2 до 2,6 метрів за секунду в середньому за місяць, а взимку від 

3,4 до 4,3 м/сек [28, 170].  

Средньорічна швидкість вітру найбільша на півночі і в центрі області 

(3,4 м/с) і знижується на заході і півдні (2,9–2,8 м/с). Протягом року по всій 

області відмічається підвищення швидкості вітрів з листопада по березень 

включно [27].  

На клімат області впливають різні географічні чинники: географічне 

положення, розташування на Подільській височині, значна протяжність 

(200 км) з півночі на південь, розчленованість рельєфу, коливання абсолютної 

висоти від 443 м (максимальна) до 116 м (мінімальна), широта місця, форми 

рельєфу, експозиції схилів та інші особливості ландшафтів [27].  

Територія області за термічним режимом характеризується м'якою 

зимою з середніми температурами січня від -4,5°С до -5,5°С і теплим літом з 

середніми температурами липня 19–18°С. Найнижчі температури січня 

приурочені до центральної і східної частин. Середньорічна амплітуда 

температури повітря становить 23–24°С, що свідчить про незначну 

континентальність клімату (табл. 2.1). Середня річна температура повітря 

збільшується від 6,6–6,9°С в центральних і східних районах до 7,0–7,3°С в 

західних і південних районах області. Абсолютний максимум температури на 

території області становить 39°С, а мінімум від -32 до -36°С [27]. 

Теплий період року триває 253 дні в центральній та східній, 256–259 днів у 

південній і 261–262 дні в західній і північно-західній частинах області. 

Тривалість безморозного періоду збільшується від 159 днів на півночі і 

151 день на заході до 166 днів в центральній і південній частинах області. 

Початок безморозного періоду коливається від 19 квітня до 2 травня, кінець – 

від 1 до 8 жовтня, а тривалість від 119 до 200 днів. Період з середньодобовою 
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температурою вище 10°С на півдні і в районі Кременця триває 162–163 дні, а 

тривалість періоду з середньодобовою температурою вище 5°С становить від 

201–203 днів до 206–208 днів на півдні і заході області. Найбільша тривалість 

періоду з температурою вище 15°С спостерігається на півдні області (106 –

 109 днів); а найменша – в центральній частині (90–98 днів) [27].  

Таблиця 2.1 

Середні температури повітря в °С  

Метеостанції 
Місяці За 

рік 

Амплі-

туда І ІІ III IV V VI VII VIII ІХ X XI ХІІ 

Біла Криниця -4,5 -3,7 0,6 7,4 3,6 16,7 18,5 17,6 13,6 8,0 2,4 -2,0 7,4 23 

Тернопіль -5,4 -4,4 0,1 7,0 1,5 16,6 18,4 17,4 13,0 7,4 1,8 -2,8 6,9 23,8 

Бережани -4,9 -3,7 0,7 7,2 13,3 16,4 18,1 17,2 12,9 7,7 2,2 -2,3 7,1 23 

Красне -5,4 -4,6 0,0 6,8 13,0 15,9 18,0 17,0 13,0 7,3 1,6 -3,1 6,6 23,4 

Чортків -5,1 -4,0 0,8 7,6 13,8 17,0 18,8 18,0 13,6 7,8 2,2 -2,6 7,3 23,9 

Ягільниця -5,3 -3,9 0,4 7,3 14,0 17,4 19,2 18,0 13,6 7,9 1,9 -2,6 7,3 24,5 

Борщів -5,3 -4,2 0,6 7,4 14,0 16,9 18,6 18,2 13,8 8,0 1,8 -2,7 7,3 23,9 
 

 

На поверхні ґрунту найнижчі температури спостерігаються в січні, від -5° 

до -6°С, а найвищі – в липні, від 21° до 23°С. Абсолютні максимуми температури 

на поверхні ґрунту змінюються від 54° (захід) до 58-60°С, а мінімуми – від -40°С 

на півночі до -35°С на півдні області. Перші приморозки на поверхні ґрунту 

починаються в середньому 27–29 вересня, а останні весняні – в першій декаді 

травня на півночі і півдні та другий декаді травня на решті території області. 

Безморозний період на поверхні ґрунту приблизно на 20 днів коротший, ніж у 

повітрі. В зимовий період ґрунт промерзає до найбільшої глибини в центральній 

частині області, де середня глибина промерзання становить 62 см, найменша 

43 см, найбільша 92 см, на півночі області відповідно 39 см, 25 см, 68 см; на 

півдні – 47 см, 28 см, 75 см [27]. 

Річна кількість опадів на території області зменшується з північного 

заходу і заходу на південний схід від 670 до 550 мм (рис. 2.1). Близько 70–75 % 

опадів випадає в теплий період року. За даними М. Андріанова кількість опадів 

змінюється під впливом висоти та орографії. На кожні 100 метрів висоти опади 
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збільшуються на 55 мм, причому навітряні схили, північно-західні і західні 

одержують більше опадів, ніж закриті долини і улоговини [170]. 

 

Рис. 2.1. Кліматична карта Тернопільської області [27] 

 

Найбільше днів з опадами понад 0,1 мм спостерігається взимку (15–17 днів 

на місяць), а найменше – у квітні і серпні (12–11 днів). Опади інтенсивністю 

більше 1 мм за добу найчастіше випадають у червні і липні (10–11 днів). 

Середня кількість днів з грозами за теплий період року збільшується на північ і 

південь від Тернополя з 24 до 31–32 днів. Град випадає в середньому 1–2 дні на 

рік за багаторічний період. Серед небезпечних явищ можна відмітити ще 

суховії та пилові бурі, які спостерігаються в середньому 0,2–0,3 дні на рік. 

Сніговий покрив на території області з’являється в середньому в другій 

половині листопада, в період від 26 жовтня до 25 грудня в Кременецькому 

районі, від 5 жовтня до 23 грудня в районі Тернополя, від 19 жовтня до 15 грудня 

в Чортківському і Бережанському районах. Дати сходу снігового покриву 

припадають в середньому на кінець березня (27–29. III), а в районі Бережан – на 
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друге квітня, з коливаннями від 2 декади лютого до 1 декади травня. На півночі, 

заході і півдні області до 29–24% зим трапляються без стійкого снігового 

покриву, а в інших районах є 15% таких зим. Висота снігового покриву в 

середньому за декаду змінюється від 1–4 см у третій декаді листопада до 9–16 см 

у другій декаді лютого і 3–5 см у третій декаді березня. Середня кількість днів з 

хуртовинами найбільша в районі Тернополя (24 дні), на півночі області – до 18 

днів, на заході – до 9 днів, на півдні – до 11 днів і менше [28, 170]. 

З інших атмосферних явищ на території області слід відмітити тумани, 

повторюваність яких найбільша в холодний період. Середня кількість днів з 

туманами в Тернополі: 56 днів за рік, у тому числі 47 днів за холодний і 9 днів 

за теплий період року. Відповідно, в Кременці – 22, 17, 5 днів, в Бережанах – 

39, 23 і 16 днів, на півдні – 38, 32 і 6 днів. 

За розподілом основних кліматичних показників і суми температур 

активного вегетаційного періоду територію області поділяють на кліматичні 

райони: північний, центральний і південний [121].  

За аналізом всіх кліматичних, агрокліматичних і фенологічних показників 

на території Тернопільської області виділено 5 кліматичних районів: північний, 

західний, центральний, східний і південний. У північному і південному районах 

можна виділити західні і східні підрайони. 

Особливості регіональної флори, насиченість її самобутніми 

флорогенетичними утвореннями (едемами, реліктами, видами, що ростуть на 

межах ареалів) відобразилося й на особливостях її позицій в системі 

флористичного районування. Місце Тернопільської області в системі 

флористичного районування за Б. Заверухою наведено на рис. 2.2 [27].  

Така складна схема флористичного районування території в межах якої 

знаходиться Тернопільська область свідчить про надзвичайно складну 

диференціацію природної флори регіону Поділля, й, зокрема, розташування 

Тернопільщини в зоні безпосереднього розмежування фітобіоти 

центральноєвропейського та східноєвропейського типів. Формування такого 
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своєрідного макроекотону не могло не позначитися на конфігурації ареалів 

багатьох видів [27]. 

 

Царство. Голарктичне 
Підцарство. Бореальне. 
Область. Євросибірська. 
Провінція. Європейська. 
Підпровінція. Люблінсько-Волино-Подільська 
Округ. Люблінсько-Волино-Малополіський 
Підокруг. Малополіський. 
Район. Східномалополіський (4) 
Округ. Розтоцько-Опільсько-Подільський 
Підокруг. Опільсько-Кременецький. 
Район. Гологірський (6). 
Підрайон. Воронякський (6 б) 
Район. Кременецькогірний (7). 
Підрайон. Західнокременецькогірний (7 а) 
Східнокременецькогірний (7 б). 

Район. Опільський (8). 
Підрайон. Північноопільський (8 а). 
Південноопільський (8 б). 
Підокруг. Подільський. 
Район. Західноподільський (9). 
Підрайон. Західно-Подільсько-Приопільський (9а) 
Центрально-Західно-Подільський (9 б) 
Південно-Західно-Подільський (9 в) 
Район. Східноподільський (10). 
Підрайон. Північно-Східно-Подільський (10 а) 
Округ. Середньопридністровсько-Покутський 
Район.  Середньопридністровський (11). 
Підрайон. Заліщицький (11 а) 

 

 

Рис. 2.2. Тернопільська область у системі флористичного районування 

 

Ця особливість, разом зі складним генезисом флори регіону, вплинула на 

формування значного рівня біорізноманітності флори області і проявилося у 

формуванні великої кількості оригінальних географічних рас та екотипів 

рослин, багато з яких, свого часу, були описані як самостійні таксони видового 

й субвидового рангів [27]. 

 

2.2. Методика проведення дослідження 

 

Ретроспективний аналіз створення та розвитку досліджуваних об’єктів 

проводився на основі наукових літературних джерел, зокрема архівних 

матеріалів (іконографічних, письмових та картографічних), а також шляхом 

власних маршрутних обстежень. Із письмових матеріалів було опрацьовано 
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законодавчу базу стосовно природоохоронних територій України, інші 

літературні джерела та Інтернет-ресурси щодо теми досліджень. Окрім того, 

використано матеріали управління екології та природних ресурсів обласної 

державної адміністрації Тернопільської області (картки первинного обліку 

територій та об’єктів ПЗФ України, паспорти, охоронні зобов’язання та 

інвентаризаційні списки) [145, 39].  

В основу дисертаційного дослідження покладено загальнонаукові (аналіз 

та синтез, системний підхід, математико-статистичні, польових досліджень) і 

спеціальні (дендрологічні, ландшафтні, картографічні; історико-культурний та 

флористичний аналіз; фотофіксація видових точок, комп’ютерні методи з 

обробки графічних даних) методи пізнання. 

Інвентаризацію деяких парків (Більче-Золотецький, Скала-Подільський, 

Заліщицький, Микулинецький) проведено із використанням GPS технологій.  

При цьому використовували як традиційне інструментальне забезпечення 

(висоту рослини визначали за допомогою висотоміра; довжину окружності 

стовбура на висоті 0,05 м або 1,3 м – за допомогою рулетки; діаметр крони 

заміряли рулеткою у двох напрямках), так і сучасне – пристрій глобального 

позиціювання (GPS) та геоінформаційні системи. Так, інформацію про місце 

розташування кожного дерева отримували за допомогою пристрою глобального 

позиціювання Garmin GPS Map 64S з наступними коригуваннями в 

геоінформаційній системі ArcGis 9.2 на основі ортофотоплану, який отримано 

із супутникових знімків або за допомогою квадрокоптера Phantom 4. Після 

цього була створена геоінформаційна база даних деревно-кущової рослинності, 

у якій координати її розташування поєднували з інформацією по видові, 

фітосанітарні та основні  таксаційні ознаки. Це дало змогу зберігати її у 

цифровому вигляді, автоматизовано опрацьовувати такі дані та відображати їх 

у вигляді дискретної інформації на карті. Використовуючи ці можливості та 

цифрову модель рельєфу було створено 3-вимірний цифровий макет території у 

програмі RLA2016. Після цього на створений електронний макет нанесено 

деревно-кущову рослинність відповідно до її розташування, видового та 
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вікового складу використовуючи інформацію зі створеної раніше бази 

даних [86]. 

Таксономічний склад дерев і кущів паркових насаджень визначено 

методом маршрутних обстежень із використанням визначників, атласів та 

довідників  [9, 41]. Походження видів деревних рослин та їх екологічні 

особливості визначали за довідковою літературою [41, 42, 43]. Українські назви 

уточнювали за монографією «Чекліст дендроекзотів України» [140], а латинські 

назви таксонів видового рангу та їх систематичну структуру погоджували зі 

списком TPL [196]. Розподіл видового складу за життєвими формами 

виконували за еколого-морфологічною класифікацією І. Г. Сєрєбрякова [154].  

У процесі аналізу аутсозологічної структури дендрофлори використано 

ЧКУ [169], ЄЧС (2007 рік) [52], Дендросозологічний каталог природно-

заповідного фонду Лісостепу України [40].  

З метою дослідження характеристики рівня репрезентативності видового 

різноманіття застосовано індекс трапляння [32]. При дослідженні частоти 

трапляння таксонів за основу вибрано один критерій – кількість місць його 

зростання (у відсотковому співвідношенні від загальної кількості ППСПМ) для 

визначення якого виділено п’ять градацій: 1) поодинокі місця зростання  (1–

9 %), 2) трапляються зрідка (10–24 %), 3) трапляються часто (25–59 %), 

4) трапляються дуже часто (60–79 %), 5) трапляються повсюдно (80 % 

парків [111]. 

У процесі дослідження вікових дерев використано методику обстеження 

вікових дерев А. І. Кушніра [91] і методику розподілу вікових деревних рослин 

за віком та оцінювання їх естетичного стану за шестибальною шкалою 

В. П. Шлапака, Г. І. Музики, В. А. Вітенка, Л. І. Марно [180].  

Культурно-історичну оцінку і ландшафтно-композиційну побудову парків 

визначали за методичними рекомендаціями Н. О. Олексійченко  і 

Н. В. Гатальської  [109]., Л. І. Рубцова [150], І. О. Богової і Л. М. Фурсової [6]. 

Функціональне зонування уточнювали з урахуванням рекомендацій 
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С. Ю. Поповича [141]. У ППСПМ передбачено виділення заповідної, наукової, 

експозиційної і адміністративно-господарської зон. 

Для встановлення категорії цінності ППСПМ застосовували критерії 

комплексної оцінки сучасного стану, рівня збереженості та дендрологічної 

цінності ППСПМ за методикою Н. О. Олексійченко та Н. В. Гатальської [108]. 

Вищезазначена методика передбачає проведення комплексного оцінювання 

парків за десятьма критеріями, а саме: 1) наявність достовірної інформації щодо 

особливостей формування та розвитку садово-паркового об’єкта в історичному 

аспекті; 2) композиція рослинності та особливості просторової організації; 

3) видовий склад деревних насаджень; 4) раритетні види та вікові дерева; 

5) архітектурні споруди (монументальні, декоративні, інженерні, утилітарні); 

6) археологічна цінність окремих ділянок; 7) дорожньо-стежкова мережа; 

8) водойми; 9) газонний покрив та 10) квітникове оформлення. За вище 

зазначеними критеріями парки можуть бути розподілені на чотири категорії: 

найбільш цінні історичні парки (50–35 балів); цінні історичні парки (34-

21 балів); малоцінні історичні парки (20-15 балів); не мають історичної цінності 

(14 і менше балів). 

Туристичні маршрути розроблено за методикою О. О. Любіцевої [94]. 

Розробка туристичного маршруту включає такі етапи: вибір пунктів маршруту, 

ієрархізація цих пунктів, вибір пунктів початку та закінчення маршруту, після 

чого провадиться розробка схеми маршруту та його оптимізація. 

При проведенні досліджень використовували супутникові знімки парків 

із застосуванням комп’ютерної програми (ГІС 6.0) Google Earth. Ілюстративні 

матеріали обробляли за допомогою Microsoft Picture Manager 2014. 

Для обробки результатів досліджень застосовували електронні таблиці 

Microsoft Office Excel, для структуризації результатів аналізу літературних 

джерел та натурного обстеження – Microsoft Office Word та 

Mindjet Mind Manager 2018. 
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2.3. Загальна характеристика досліджуваних об’єктів  

 

Загалом, для дослідження було визначено п’ятнадцять досліджуваних 

об’єктів, що відносяться до об’єктів ПЗФ України, серед яких чотири парки 

загальнодержавного значення, одинадцять – місцевого (табл. 2.1). При 

проведенні досліджень обраного нами регіону виявлено Микулинецький парк, 

який не відноситься до об’єктів ПЗФ України, проте становить велику 

культурно-історичну цінність, оскільки на його території знаходиться пам’ятка 

архітектури Микулинецький палац, зростають вікові дерева, тому вважаємо 

його перспективним об’єктом для збереження і заповідання.  

Таблиця 2.1  

Загальна характеристика ППСПМ Тернопільщини 

Назва ППСПМ 
Площа, 

га 
Місцезнаходження 

Парки-пам’ятки загальнодержавного значення 

Раївський парк 20 с. Рай Бережанського р-ну 

Вишнівецький парк 8 смт. Вишнівець Збаразького р-ну 

Скала-Подільський парк 26 смт. Скала-Подільська Борщівського 

р-ну 

Більче-Золотецький парк 11 c. Більче-Золоте Борщівського р-ну 

Парки-пам’ятки місцевого значення 

Заліщицький парк 5 м. Заліщики 

Коропецький 6 с. Коропець Монастириського р-ну 

Гримайлівський парк 13 c. Гримайлів Гусятинського р-ну 

Плотицький парк 7,8 c. Плотича Тернопільського р-ну 

Язловецький парк 7,52 с. Язлівець Бучацького р-ну 

Залишки  парку в с.Млиниська 7,6 c. Млиниська Теребовлянського р-ну 

Залишки  парку в с.Бережанка 0,5 c.Бережанка Лановецького р-ну 

Старий парк 6,35 м. Тернопіль 

Сквери-пам’ятки місцевого значення 

Сквер ім.Шевченка 1,0 м. Тернопіль 

Сквер по вул. Чорновола 0,5 м. Тернопіль 

Сквер Кобзаря 0,32 м. Тернопіль 
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У 1991 р. Тернопільську область поділено на 17 адміністративних 

районів. Досліджувані об’єкти розташовані лише у 10 районах області 

(11 об’єктів) та у межах території міста Тернополя (4 об’єкти), (рис. 2.3).  

 

Рис. 2.3. Схема розміщення ППСПМ на території Тернопільської області 

 

Заповідний статус ППСПМ Тернопільської області надано у різні 

періоди: 

− Раївський – загальнодержавного значення, оголошений 

Розпорядженням Ради Міністрів № 105 від 29.01.1969 р.; 

– Скала-Подільський – загальнодержавного значення, оголошений 

Постановою Ради Міністрів УРСР № 105 від 29.01.1960 р.; 

– Більче-Золотецький – загальнодержавного значення, оголошений 

Постановою Ради Міністрів УРСР № 105 від 29. 01.1960 р.; 

– Вишнівецький – загальнодержавного значення, оголошений 

Постановою Ради Міністрів УРСР № 105 від 29. 01.1960 р.;  

− Заліщицький – місцевого значення, оголошений рішенням виконавчого 

комітету Тернопільської обласної ради № 870 від 20.12.1968 р.; 

− Язловецький – місцевого значення, оголошений рішенням 

Тернопільської обласної ради № 2013 від 15.10.2015 р.; 
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− Гримайлівський – місцевого значення, оголошений рішенням 

виконавчого комітету Тернопільської обласної ради № 870 від 20.12.1968 року; 

– Плотицький – місцевого значення, оголошений рішенням виконкому 

Тернопільської обласної ради № 320 від 19.11.1984 р.; 

– Коропецький – місцевого значення, оголошений рішенням виконавчого 

комітету Тернопільської обласної ради № 870 від 20.12.1968 р.; 

– Старий парк – місцевого значення, оголошений рішенням виконавчого 

комітету Тернопільської обласної ради № 131 від 14.03.1977 р.; 

– Залишки старовинного парку в с. Бережанка – місцевого значення, 

оголошений рішенням Тернопільської обласної ради № від 18.03.1994 р.;  

– Залишки старовинного парку в с. Млиниська – місцевого значення, 

оголошений рішенням Тернопільської обласної ради № від 18.03.1994 р.; 

– Сквер імені Т. Шевченка – місцевого значення, оголошений рішенням 

виконавчого комітету Тернопільської обласної ради № 131 від 14.03.1977 р.; 

– Сквер по вулиці В.Чорновола – місцевого значення, оголошений 

рішенням виконавчого комітету Тернопільської обласної ради № 131 від 

14.03.1977 р.; 

– Сквер Кобзаря – місцевого значення, оголошений рішенням  

Тернопільської обласної ради  №1942 від 09.04.2015 р. 

Отже, заповідний статус паркам надавали у різні періоди, зокрема, у 

1960 р. (4 об’єкти), у 1968 р. (3 об’єкти), у 1977 р. (4 об’єкти), у 1994 р. 

(2 об’єкти) і у 2015 р (2 об’єкти).  

Типологічний і ландшафтно-планувальний аналізи ППСПМ 

Тернопільщини наведено у табл. 2.2. 

За місцем розташування переважають парки, які знаходяться у сільській 

місцевості (67 %), у межах міської місцевості розташовані: Заліщицький парк, 

Старий парк, Сквер по вулиці Чорновола, Сквер імені Т. Шевченка і Сквер 

Кобзаря. Більшість парків-пам’яток переважно малі за площею (73 %), середню 

за розміром площу мають лише чотири об’єкти (Раївський, Скала-Подільський, 

Більче-Золотецький та Гримайлівський).  
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Таблиця 2.2 

Типологічна класифікація ППСПМ Тернопільщини 

Класифікаці

йні одиниці 
Група 

Назва парку 

Р
аї

в
сь

к
и

й
 

В
и

ш
н

ів
ец

ь
к
и

й
 

С
к
ал

а-
П

о
д

іл
ь
сь

к
и

й
 

Б
іл

ь
ч
е-

З
о
л
о
те

ц
ь
к
и

й
 

З
ал

іщ
и

ц
ьк

и
й

 

К
о
р
о
п

ец
ьк

и
й

 

Г
р
и

м
ай

л
ів

сь
к
и

й
 

П
л
о
ти

ц
ь
к
и

й
 

Я
зл

о
в
ец

ьк
и

й
 

С
та

р
и

й
 п

ар
к
 

З
ал

и
ш

к
и

 с
та

р
о
в
. 
п

ар
к
у

 в
 с

.М
л
и

н
и

сь
к
а 

З
ал

и
ш

к
и

 п
ар

к
у
 в

 с
.Б

ер
еж

ан
к
а 

С
к
в
ер

 і
м

.Ш
ев

ч
ен

к
а
 

С
к
в
ер

 п
о
 в

у
л

и
ц

і 
В

..
 Ч

о
р
н

о
в
о
л
а 

С
к
в
ер

 К
о
б

за
р
я
 

За 

значенням: 

загально- 

державне 
+ + + +            

місцеве     + + + + + + + + + + + 

За часом 

закладення: 

XVII ст.         +       

XVIII ст. + + +   +  +   +     

XIX ст.    + +  +   +  +    

XX ст.             + + + 

За 

величиною: 

малі  +   + +  + + + + + + + + 

середні +  + +   +         

За напрямом 

планування: 

регулярні     +    +    + + + 

пейзажні +  + +  + + +   + +    

комбінован

і 
 +        +      

За 

місцерозта- 

шуванням: 

сільські 

(у т. ч. 

селищні) 

+ + + +  + + + +  + +    

міські     +     +   + + + 

 

Особливості територіальної організації  ППСПМ Тернопільщини 

наведено у табл. 2.3. 

Загальна площа ППСПМ Тернопільщини становить 120,69 га, серед яких 

найбільшим є Скала-Подільський парк (26 га). Найменшу площу має Сквер 

Кобзаря, всього лише 0,32 га. Парки-пам’ятки знаходяться у підпорядкуванні 

комунальних підприємств (4), селищних та міських рад (4), лікувальних та 
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оздоровчих закладів (3), навчальних закладів (2), лісомисливського 

господарства (1) і національного заповідника (1).   

Таблиця 2.3 

Особливості територіальної структури ППСПМ Тернопільщини 

Ознака Характеристика 

Адміністративний 

ранг 

-  переважають ППСПМ місцевого значення (11),  

 4 – мають загальнодержавний статус; 

-  кількісний склад ППСПМ Тернопільщини 

нестабільний – змінюється упродовж розвитку мережі 

ПЗФ. 

Місцерозташування - усі ППСПМ розташовані у лісостеповій зоні 

Площа 

- загальна площа мережі ППСПМ становить 120 га; 

- площа більшості ППСПМ має малий розмір  

(до 10 га); 

- найбільшим за площею є Скала-Подільський парк  

(26 га). 

Кількісний склад 

дендроколекцій 

- найрепрезентативнішою за кількісним складом 

видового та внутрішньовидового різноманіття 

виявилася колекція Раївського парку  (98 таксонів); 

- найобмеженішою – колекція у дендрологічному 

парку Залишки старовинного парку в с. Млиниська (12 

таксонів). 

Підпорядкування 

- значна кількість ППСПМ підпорядкована 

лікувальним закладам (4), міським і селищним радам 

(10), навчальним закладам (1), лісомисливському 

господарству (1). 
 

Серед досліджуваних парків із призамкових територій трансформовані 4 

об’єкти (Язловецький, Гримайлівський, Вишнівецький і Плотицький), всі інші 

засновані на новому місці.  

У ландшафтно-архітектурному рішенні ППСПМ Тернопільщини 

характерним є поєднання різноманітних композиційних засобів та художніх 

прийомів різних епох. Кожен парк представляє собою об’ємно-просторову 

композицію, побудовану за певним задумом, з усіма стилістичними 

особливостями, що відповідають періоду її створення. Виявлено, що 

переважають парки із ландшафтним плануванням (54 % від загальної кількості 

парків), об’єкти із регулярним плануванням становлять 33 % і 13 % – із 

комбінованим плануванням. 
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Висновки до розділу 2 

 

1. Досліджувані об’єкти розташовані у зоні Лісостепу. Кліматичні умови 

регіону дослідження сприяють успішному росту і розвитку деревних рослин як 

аборигенних, так й інтродукованих деревних видів.  

2. У процесі дослідження проведено огляд наукових літературних джерел, 

на підставі якого обрано методи, методики та класифікації, застосовано як 

загальноприйняті, так і спеціалізовані методи та методики різних авторів 

залежно від аспекту завдання.  

3. Для дослідження обрано ППСПМ Тернопільщини (загальнодержавного 

значення – Раївський, Скала-Подільський, Вишнівецький, Більче-Золотецький; 

місцевого – Гримайлівський, Плотицький, Язловецький, Коропецький, 

Заліщицький, Залишки старовинного парку в с. Млиниська, Залишки 

старовинного парку в с. Бережанка, Старий парк, Сквер імені Т. Шевченка, 

Сквер по вулиці В. Чорновола, Сквер Кобзаря), а також один парк 

(Микулинецький), без заповідного статусу, але з наукової точки зору 

перспективний до заповідання. Майже всі досліджувані парки за формою є 

неправильними багатокутниками, значна їх частина розташована у сільській 

місцевості (67 %), більшість з них має невелику площу (73 %) та 

підпорядкована в основному підприємствам комунальних підприємств (27 % 

від загальної кількості), селищних та міських рад (27 %) і лікувальних та 

оздоровчих закладів (20 %). 

 

Матеріали розділу представлені в таких публікаціях автора: [85, 86, 138, 

135]. 

 

 

 

 

 



60 

РОЗДІЛ 3 

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ, КУЛЬТУРНО-

ІСТОРИЧНА ОЦІНКА І КОМПОЗИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ПАРКІВ-

ПАМ’ЯТОК САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 

 

3.1. Історичні аспекти формування парків-пам’яток садово-

паркового мистецтва Тернопільщини  

 

Наслідком складного історико-географічного розвитку Тернопільщини є 

накладання на її теренах трьох великих історичних територій – Галичини, Волині 

та Поділля [27]. З 1387 р. землі Подолії, Галичини, Волині протягом декількох 

століть були під владою Польщі. Зв’язок української культури з польською, 

литовською, західноєвропейською залишив глибокий слід в розвитку паркового 

мистецтва на Тернопільщині [51]. 

У польсько-литовський період сформувалася сучасна мережа поселень 

Тернопільщини. Саме на час, що тривав із середини XIV до 2-ї половини 

ХVІІІ ст. припадає понад 85 % усіх перших згадок про сучасні населені пункти 

області [27]. Загалом тут виявлено понад 120 населених пунктів, в яких 

збереглися або колись існували замки, палаци, оборонні двори, фортеці, 

оборонні монастирі та храми [60].  

ППСПМ Тернопільщини виконують ряд важливих соціально-екологічних 

функцій. Вони забезпечують збереження гено- та ценофондів, є ядрами 

екологічного каркасу, своєрідними «барометрами» природних систем, 

використовуються у рекреаційних, наукових, просвітницьких та культурних 

цілях. У розвитку мережі ППСПМ можна виділити ряд періодів, що різняться 

за масштабами, темпами росту кількості заповідних об’єктів та їх 

функціональними завданнями [27].  

ППСПМ Тернопільщини були закладені у різні історичні періоди,  

починаючи з  XVII ст. У формуванні заповідної паркової мережі 

Тернопільщини виділено п’ять періодів (рис. 3.1). 
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7 %

13 %

47 %

13 %

20 %

I період – XVII ст.

II період – перша половина XVIII ст.

III період – друга половина XVIII ст. –

перша половина XIX ст.

IV період – друга половина XIX ст.

V період – друга половина XX ст.

 

Рис 3.1. Розподіл парків-пам’яток Тернопільщини за історичним періодом 

їх створення  

 

Так, найстарішим об’єктом серед парків-пам’яток у досліджуваному 

регіоні є Язловецький парк. Язловецький парк розташований в с. Язловець 

Бучацького району Тернопільської області. Заклали парк шляхтичі Язловецькі. 

В середині XVIII ст. Язловець став власністю Понятовських [124, 125]. Вони 

перебудували нижній замок, на його місці зведено палац (рис. 3.2), який є 

пам’яткою архітектури національного значення Тернопільської області 

(охоронний номер 1575).  

  

а б 

Рис. 3.2. Язловецький палац (а – 1904 р.,  б –2017 р.) 

 

Парк набув періоду розквіту в XIX ст., коли палац перейшов у володіння 

монастиря Сестер Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії. Його 

засновницею була Марцеліна Даровська. Монахині заклали новий сад і 



62 

створили оранжерею [177]. У західній частині парку черниці  організували 

монастирську усипальницю (рис. 3.3).  

 

Рис. 3.3. Монастирська усипальниця (2017 р.) 

 

В 1946 р. з приходом радянської влади монастир було закрито. У будівлі 

колишнього палацу функціонував санаторій. В 1997 р. монастир відновлено. 

Нині монастирю передано лише частину палацу, в іншій розміщено санаторій, 

якому належить значна частина парку. Рішенням Тернопільської обласної ради 

від 15 жовтня 2015 р. № 2013 Язловецькому парку було надано статус ППСПМ 

місцевого значення [177].  

Починаючи з ХVII ст. розпочався процес приєднання Лівобережної 

України та Києва до складу Російської імперії. Більша частина Правобережної 

України залишилася у складі Польщі. Ці події суттєво вплинули на особливості 

структури парків. На території Польщі парки створювалися польською знаттю, 

для проєктування яких запрошувалися французькі та італійські архітектори і 

садівники [96]. Більшість палацово-паркових ансамблів того  періоду 

сформовані згідно з принципами регулярного планування, що також характерно 

і для Язловецького парку. 

У 1793 р. Правобережну Україну приєднали до Російської імперії. Садиби 

стали місцем постійного перебування дворян, виконували репрезентативну 

функцію. Швидким темпам будівництва садиб сприяла можливість 

використовувати працю кріпаків. Поміщики залучали до виконання проєктів 

видатних архітекторів та садівників, витрачаючи значні суми на будівництво 
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парків. Будівництво маєтків та створення садів і парків стало предметом 

престижу,такі об’єкти відображали рівень матеріального добробуту господаря і 

його культурний розвиток. В результаті цього, удосконалювалися засоби 

художньої виразності, розширилися території садових композицій, що набуло 

важливого репрезентативного значення. З кінця XVIII ст. парки в основному 

створювали з ландшафтним (пейзажним) плануванням, використовуючи 

унікальність і неповторність природних ландшафтів [96, 36]. Упродовж другого 

періоду (перша половина XVIII ст.) створено Плотицький і Вишнівецький 

парки. 

У 1720 році у с. Плотича Тернопільського району закладено Плотицький 

парк площею 10 га біля графської садиби Коритовських (рис. 3.4).  

  

а б 

Рис. 3.4. Палац Коритовських (а – 1918–1939 р.; б – 2017 р.) 

 

Перед палацом знаходився газон з клумбами та рабатками. Нижче по 

схилу побудовано парк зі звивистими доріжками, тінистими шпалерами та 

групами дерев. Квіти для оздоблення парку та рідкісні екзотичні рослини 

вирощували у оранжереях. Зараз територія парку становить 7,85 га, втрачені 

площі по західній та східній межах палацово-паркового комплексу. Композиція 

парку тісно пов’язана з рельєфом, у передпалацовій рівнинній частині 

спостерігаються елементи регулярного планування: центральна доріжка з 

прямокутною рабаткою та круглою клумбою проходить по поперечній осі 

палацу і розбиває територію на два сектори [172, 37].  
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Вишнівецький парк розташований в смт. Вишнівець Збаразького району. 

Парк закладено у 1731 р. Його початкові розміри були досить значними – 

218 га, нині – 8 га. Він був створений за ініціативою князя Михайла Сарвація 

Вишневецького на території старого оборонного замку – родового маєтку 

князів Вишневецьких. Будівля палацу, служб, огорожа і в‘їзд на територію 

виконані у формі архітектури раннього барокко. Парк складався з трьох частин: 

нижнього і верхнього садів, між якими на великому виступі Замкової гори був 

створений партер, з якого відкривалися мальовничі краєвиди на заплаву 

р. Горинь.  

У східній частині парку в 1720 р. побудований розкішний палац, який 

зберігся до наших днів – палац князів Вишневецьких, який є архітектурною 

перлиною Тернопільшини (рис. 3.5). Документально палац знаходиться за 

межами території парку. Вважаємо за доцільне в подальшому об’єднати ці два 

об’єкти, оскільки палац є невід’ємною складовою паркового комплексу і такий 

розподіл є недоречним. Тому розглядатимемо ці об’єкти у комплексі. 

Після смерті Михайла Вишневецького палац і парк перейшли у володіння 

Михайла та Юрія Мнішеків, а згодом до його сина Карла Філіпа, які мешкали у 

Вишнівцях і зберігали парк і палац у всій їх вишуканості, проте третє покоління 

Мнішеків покинуло рідне гніздо і оселилось у Парижі. Залишившись без 

справжнього господаря занепав парк, зникли форми малої архітектури – 

скульптури, альтанки. Під час Другої світової війни палац і парк були 

зруйновані, вирубано багато дерев, знищені паркові композиції, через це парк 

втратив свою естетичну цінність. На окремих галявинах парку працівники 

Вишнівецького лісництва у 1960–1965 рр. висадили близько 100 дерев дуба, 

липи, ясена, берези, ялини, гіркокаштана звичайного, модрини, бархата 

амурського, сосни звичайної, черемхи та інших, які добре прижилися. ППСПМ 

перебуває у віданні Збаразького державного історико-архітектурного 

заповідника «Замки Тернопілля» [171, 177, 67, 103] .  

У формуванні Вишнівецького палацово-паркового комплексу виділено 

чотири періоди (табл. 3.1). 
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Таблиця 3.1 

Етапи формування Вишнівецького парку 

Роки основних 

подій у існуванні 

паркової території  

Поява основних елементів та особливості розвитку 

паркової території 

Польсько-литовський період 

1720 р.  Побудований палац князів Вишневецьких 

1731 р. 

Закладено парк з ініціативи князя Михайла Сарвація 

Вишневецького, початкові розміри 218 га. Парк розбитий за 

проєктом учня видатного французького архітектора, 

планувальника парків Ленотра. 

Період Російської імперії 

70-ті рр. XVIII ст. 

Маєток переходить у власність до Міхала Єжи Мнішека, з 

яким пов'язаний новий етап паркового будівництва у 

Вишнівці. 

1789 р.  

У цей період в Європі поширюється пейзажний напрям 

планування. Перші розбивочні плани для Вишнівецького 

парку були зроблені англійським архітектором Жаном Якубом 

Боургіньйоном. У цей же час побудована оранжерея з 

високою круглою баштою.  

Сер. XIX ст. 
Верхня тераса мала збережений  свій первісний вигляд і була 

повністю засаджена квітами 

1846 р. Парк відвідав Тарас Шевченко 

1848 р. 
Парк відвідав французький письменник Оноре де Бальзак, 

подорожуючи Поділлям і Волинню. 

Радянський період 

Під час Першої 

світової війни 
Палац пошкоджено. 

1920 р. 
Палац відбудований у 1920-х роках архітектором 

Владиславом Городецьким. 

До сер. 30-х р. 

ХХ ст 
У парку ще були збережені постаменти з ліричними віршами. 

Період Другої 

світової війни  

палац і парк були зруйновані, вирубано багато дерев, знищені 

паркові композиції, через це парк втратив свою художню 

цінність  

У 1950-х 
Вишнівецький палац відремонтовано, однак первісний вигляд 

не відновлено. 

1960 р. 
Парк додано до списку найбільш визначних  парків-

пам’ятників садово-паркової архітектури Української РСР 

у 1960-1965 

У парку працівники Вишнівецького лісництва висадили дуби, 

липи, ясени, берези, ялини, гіркокаштани, модрини, бархат 

амурський, сосну звичайну, черемхи та інших. 

Період незалежної України 

1992 р. 
Парк затверджений як об’єкт ПЗФ загальнодержавного 

значення 

2010 р.  Розпочато реконструкцію палацу 
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Частково зі східного боку збереглася цегляна огорожа та ворота у вигляді 

античної арки (рис. 3.6).  

  

Рис. 3.5 Вишнівецький палац 

(1944 р.) 

Рис. 3.6. Вхідна брама 

(1935 р.) 

 

Враховуючи велику культурно-історичну цінність Вишнівецького парку, 

його слід охороняти і зберігати, адже з ним пов‘язано чимало подій та імен. 

Парк перебуває у віданні Збаразького державного історико-архітектурного 

заповідника «Замки Тернопілля». 

Бурхливого розвитку палацово-паркове будівництво в Україні набуло у 

другій половині XVIII ст. – першій половині XIX ст. Наявність саду або парку 

стала атрибутом соціальної діяльності освіченої людини вищого світу [23]. 

Саме у цей період створено сім досліджуваних парків (Раївський, Більче-

Золотецький, Скала-Подільський, Гримайлівський, Коропецький, Залишки 

старовинного парку в с. Бережанка і Залишки старовинного парку в 

с. Млиниська), що становить 47 % від загальної кількості. 

У 1760 р. у с. Рай Бережанського району почали створювати біля палацу 

парк із ландшафтним напрямом планування. У 1816 р. перший власник 

бережанських земель з роду Потоцьких Олександр, наказав посилити 

естетично-планувальні риси парку за зразком парку «Софіївка», а також 

перебудувати палац, надаючи йому яскраво виражених пізньокласичних рис. У 

1892 р. парк, який займав 16,8 га, реконструював відомий паркобудівник 

Валеріан Кронненберг. У ньому було дві водойми, острів, водоспад, античні 

скульптури, зібрано колекції деревно-кущової рослинності з усіх куточків 

світу [85, 171, 177]. 



67 

В результаті історичного аналізу розвитку Раївського парку виділено 

основні етапи його формування (табл. 3.2).  

Таблиця 3.2  

Етапи формування Раївського парку 

Роки 

основних подій 

у існуванні 

паркової 

території 

Поява основних елементів та особливості розвитку паркової 

території 

Польсько- литовський період  

др. пол. XVII ст. 
Адам Синявський будує у Раю свій заміський мисливський 

маєток, який було оточено оборонним муром.  

1709 р. 

Палацово-парковий комплекс  зруйнували надвірні військові сили  

Адама Cмігельського. Згодом споруду відбудували. Вона набула 

квадратної форми. 

з др. пол.  ХVIII 

ст. 

Відбудовують палац, на основі лісового масиву розбивають парк.  

з 1760р. Початок створення парку. 

Австрійський період 

 1778 р. 

Ізабелла Любомирська оселилася на постійне проживання у Раю, 

власне їй і належить ініціатива повернення рекреаційних функцій 

в Раю. Її донька Олександра вийшла заміж за графа Олександра 

Потоцького і з того часу всі Бережанські маєтності перейшли до 

рук цієї магнатської родини. 

 др. пол. ХVIII 

ст. 

Відбудований палац втратив своє оборонне значення. Це вже була 

споруда призначена виключно для відпочинку. 

З 1816 р. 

Перший власник бережанських земель з роду Потоцьких 

Олександр, наказав посилити естетично-планувальні риси парку 

за зразком дендропарку «Софіївка», а також перебудувати палац, 

надаючи йому яскраво виражених пізньокласичних рис. 

1879 р. 
У парку  вирубано старі дерева в його північній частині. На цьому 

місці створили плодовий сад. 

 1882 р. 
Неподалік від палацу за проєктом Юліана Октавіана Захаревича 

спорудили будинок для гостей та родини управителя маєтків. 

до 1888 р. 

У парку існувала ділянка у вигляді стрижених, так званих 

французьких садів. Однак упродовж десятиліть їх не доглядали і 

вони повністю втратили первісний вигляд. 

 1892 р. 

Парк, який займав 16,8 га, реконструював відомий паркобудівник 

Валеріан Кронненберг.  Оновлений парк мав площу 11,2 га. 

Всього було висаджено за часів Потоцьких (XIX ст.) близько 70-

ти видів дерев та кущів. Важливою домінантою була споруда 

заміського родинного (Синявських, Любомирських, Потоцьких) 

палацу (проєкт Яна Рудського Венжика). 

 друга половина 

XIX ст. 

Над зовнішнім оформленням палацу працював професор Леонард 

Марконі. 
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Продовж. табл. 3.2 
 

Роки основних 

подій у існуванні 

паркової території  

Поява основних елементів та особливості розвитку 

паркової території 

Польський період 

 період першої 

світової війни 

Раївський парк і палац отримали деякі ушкодження в 

результаті пристосування території для військових постоїв і в 

якості польового госпіталю. Було знищено окремі деревно-

кущові насадження. 

поч. 1930-тих рр. Палац і парк було відновлено. 

з 1936   по   1939 р. Раївський парк  належав   фонду   імені  Якуба Потоцького. 

Радянський період 

 1944 р. Палац було зруйновано. 

 1947 р. 

Керівництво дитячого будинку, якому у 1947 р. передано 

12,76 га парку, самоправно перевело в сільгоспкористування 

4 га території. Ставок із водоспадом знаходився у 

занедбаному стані, місток і дамба - знищені. 

 1952 р. 

Палац відбудовано із значним відхиленням від попередніх 

стильових особливостей. У палаці знаходився дитячий 

будинок для дітей дошкільного віку. 

до 1970 р. 
Частина парку площею 7,5 га, що належала колгоспу, 

перебувала в незадовільному стані.  

Сер. 1970-х рр. У парку зберігалося близько 300 старих дерев 15 видів. 

29 січня 1969 року 

Раївський парк занесений до списків найцінніших парків-

пам'ятників садово-паркової архітектури України. З того часу 

почалися інтенсивні роботи з відновлення і реконструкції 

старого парку.  

 1987 р. 

У парку проведено Республіканський семінар по садово-

парковому будівництву. Реконструкцію частини парку 

здійснено Бережанським лісгоспом за участю 

підпорядкованих  лісництв. 

Період незалежної України 

1994 р. 
Палац з частиною парку (3,8 га) рішенням місцевої влади 

було передано в користування Зборівської єпархії УГКЦ. 

2001 р.  Палац частково відремонтовано. 

2006 р. 
Частину парку (16,2 га) надано в довгострокове користування 

ВП НУБіП України «БАТІ».  

2012 р.  

ВП НУБіП України «БАТІ» відмовився від користування 

парком і частину парку (16,2 га) знову передано  

Бережанському лісомисливському господарству 

2017 р. 
Бережанське міжрайонне управління водного господарства 

виконувало земляні роботи по очистці водойми-джерела. 

2018 р. 
У парку проведено реконструкцію композиції «Острів 

закоханих» 
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Отже, як видно з табл. 3.2, важливий етап у становленні парку розпочався 

у 1760 р. з ініціативи Ізабелли Любомирської щодо впорядкування території. У 

1816 р. розпочався новий етап розвитку парку із перебудови палацу та 

вдосконалення паркової композиції за наказом Олександра Потоцького. Третій 

етап формування паркової території розпочинається у 1892 р. Парк, який 

займав 16,8 га, реконструював відомий паркобудівник Валеріан Кронненберг.  

У період першої світової війни Раївський парк і палац отримали деякі 

пошкодження в результаті використання території для військових постоїв і в 

якості польового госпіталю. Руйнації першої світової війни  не призупинили 

подальший позитивний хід цього ландшафтно-архітектурного, рекреаційного та 

господарського комплексу. У 1969 р. Раївський парк занесений до списків 

найцінніших парків-пам’ятників садово-паркової архітектури України і з того 

часу починається новий етап – почалися роботи з відновлення і реконструкції 

старого парку. У 2001 р. палац частково відремонтовано і відтоді розпочався 

новий етап у розвитку парку. 

Серед цінних споруд є Палац Потоцьких і будинок для гостей (рис. 3.7).  

  

 а  б 

Рис. 3.7. Будинок для гостей ( а –1918 р., б – 2019 р.) 

 

Більче-Золотецький парк розташований у c. Більче-Золоте Борщівського 

району. Парк разом з палацом був закладений у 1800 році для русько-

литовського князя Адама Сапіги. В 1839 році на території парку був 

побудований храм у псевдоготичному стилі, в якому було закладено склеп 

родини Сапігів. Поряд із 400-літніми деревами місцевої дендрофлори у ньому 

зростали окремими групами дерева, висаджені Сапігами. Серед них було багато 
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екзотичних рослин: ліріодендрон тюльпановий, горіх чорний, сосна кримська, 

платан східний, ялина японська та ін. У нижній частині знаходилась водойма, 

яка була важливим композиційним акцентом. На території парку збереглися 

храм, в’їзні ворота і стадіон [177].  

В основу створення композицій парку було покладено два напрями 

планування: ландшафтний і регулярний. Деревні рослини в парку були 

посаджені біогрупами. У 1966 році структуру дендрофлори Більче-

Золотецького парку поповнено новими цінними деревами і кущами з 

Гермаківського дендропарку. Всі ці роботи здійснювались під керівництвом 

заслуженого лісівника України М. Г. Денеки [171, 103].  

У формуванні Більче-Золотецького парку виділено три періоди 

(табл. 3.3). Відомості про господарів парку наводить Р. Афтаназі [184]. У 

1800 р. с. Більче належало Теодору Потоцькому. У спадкоємців Потоцького 

с. Більче купив Іполит Дунін-Козицький, невдовзі, у 1854 р., він був змушений 

продати село Адаму Сапезі.  

Афтаназі Р. пише, що на рубежі ХVІІІ та ХІХ ст. у с. Більче мав би 

існувати великий палац, але щодо датування, то він посилається на видання 

«Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР». Далі 

Р. Афтаназі повідомляє, що невдовзі після того, як Адам Сапіга придбав 

c. Більче, був збудований, або розширений палац, який існував раніше [184]. 

Палац був двоповерховий, з’єднувався галереями з двома крилами. Перед 

головним входом та з протилежного боку палацу знаходилися кам’яні тераси 

(рис. 3.8) [184]. 

Рис. 3.8. Фасад палацу у Більче–Золотецькому парку (1939 р.) 
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Таблиця 3.3 

Етапи формування Більче-Золотецького парку 

Роки основних 

подій у існуванні 

паркової території  

Поява основних елементів та особливості розвитку 

паркової території 

Австрійський період 
1800 р. Закладено парк і побудовано палац 

1839 р. 
Побудовано храм, у якому закладено склеп родини 

Сапіги 
1914 р. Палац пограбовано, але не знищено  

Радянський період 
Під час Другої 

світової війни 
Палац зруйновано, насадження пошкоджено 

1965 р. 
Збудовано будинок культури,  обладнано стадіон, 

встановлено пам’ятник 
1966 р. Парк було поповнено екзотичними деревами та кущами  
1977 р. У парку зростало 32 види дерев та кущів 

Період незалежної України 

1992 р. 
Парк затверджений як об’єкт ПЗФ загальнодержавного 

значення 
1996 р.  Встановлено пам’ятник 
2016 р. Розроблено проєкт утримання та реконструкції 

 

Скала-Подільський парк – ППСПМ загальнодержавного значення 

розташований у смт. Скала-Подільська Борщівського району. Парк заснований 

наприкінці XVIII ст. Він належав польському воєводі Адаму Тарлову. У XIX ст. 

парк разом з будівлями перейшов у володіння графа Голуховського, який 

надавав особливої уваги розбудові маєтку (рис. 3.9). У парку було 

акліматизовано багато видів дерев і кущів [171, 177, 102].  

 

Рис. 3.9. Палац Голуховських (1914 р.) 
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У південній і північно-західній частинах Скала-Подільського парку добре 

збережена планувальна структура (рис. 3.10). 

  

а б 

 
 

в г 

         Рис. 3.10. Територія Скала-Подільського парку на фрагментах карт різних 

років (а – 19 ст. (1861–1864 рр.), б – 1869–1887 рр., в – 1960 р., г – 2019 р.) 

Особливості формування Скала-Подільського парку наведено у табл. 3.4.  

Таблиця 3.4 

Етапи формування Скала-Подільського парку 

Роки основних 

подій в існуванні 

паркової території  

Поява основних елементів та особливості розвитку 

паркової території 

Австрійський період 

к. XVIII ст. 
Створення парку, територія належала польському воєводі 

А.Тарло 

п. XIX ст. 

Територія парку перейшла у власність польських магнатів 

Голуховських, які почали створювати парк на базі лісового 

масиву. Побудовано палац, флігель, господарські будівлі, 

оранжерею, будинок садівника. 

Радянський період 

у 1950-1970 рр. 
У парку були спроби підсаджування декоративних дерев, 

кущів, ліан  
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Продовж. табл. 3.4 
 

Роки основних 

подій в існуванні 

паркової території  

Поява основних елементів та особливості розвитку 

паркової території 

1960 р. 
Парк додано до списку найбільш визначних  парків-

пам’ятників садово-паркової архітектури Української РСР 

1968 р. 
Споруджено будинок турбази на залишках фундаменту 

палацу Голуховських 

Період незалежної України 

1992 р. 
Парк затверджений як об’єкт ПЗФ загальнодержавного 

значення 

2012 р.  

Частину території парку передано на баланс Скала-

Подільської селищної ради (22,4 га), 3,6 га – у оренду 

дитячому оздоровчому комплексу «Збруч» 

2018-2019 р. 
Розроблено і затверджено проєкт утримання та реконструкції 

парку 

 

На території парку було побудовано палац Голуховських (рис. 3.11),  

оранжерею (рис. 3.12), в якій знаходилась колекція екзотичних тропічних 

рослин і декілька будинків господарського двору (рис. 3.13).  

  

       Рис. 3.11. Палац Голуховських 

(1910 р.) 

      Рис. 3.12. Залишки оранжереї 

(2019 р.) 

  

а б 

     Рис. 3.13. Господарські будівлі палацового комплексу (а – 1914 р., б – 

 2019 р.) 
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Палац оточував ландшафтний парк площею 50 гектарів, на сьогодні 

площа парку зменшилась до 26 га, внаслідок відчуження окремих територій  під 

інше користування. Палац зруйнувано під час війни [177]. 

Гримайлівський парк розташований у c. Гримайлів Гусятинського 

району. Заснований в першій половині XIX століття. Ландшафт відносно 

рівний, основна частина його розміщується на плоскому плато, лише північно-

західна – спадає до струмка. Планування парку пейзажне, регулярні елементи 

наявні лише у центральній частині. Парк становив частину графського маєтку. 

Колись у ньому знаходився замок Волянського. До нашого часу збереглись 

залишки фундаменту замку зі східної сторони і частини кам’яної огорожі. В 

центральній частині парку в 1952 році встановлено пам’ятник Тарасу 

Григоровичу Шевченку [171, 177, 173].  

Коропецький парк розташований у с. Коропець Монастириського району. 

Парк заснований наприкінці XVIII ст. Рішенням Тернопільської обласної ради 

від 27 квітня 2001 року № 238 «Про уточнення площ територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду Тернопільської області» затверджено уточнену 

фактичну площу парку – 6,0 га. До 1939 р. він належав польському магнату 

Степану Бадині. Парк існував ще з початку ХІХ ст., але був значно розширений 

за Станіслава Бадені і займав площу понад 200 га. Автором паркової 

реконструкції був відомий ландшафтний архітектор Арнольд Рьорінг. 

Характерною рисою парку були великі галявини з окремими групами дерев. 

Через парк протікали дві річки: Коропчик і Млинівка. Їхні береги сполучали 

мостики. У парку також була водойма, а над нею – оранжерея та теплиці. До 

1939 року за парком старанно доглядав штат з 30 садівників [177]. У 1950–

1960 х рр. поблизу палацу і школи висаджено нові види дерев, кущів, ліан і 

плодовий сад [171, 177, 191].  

Залишки старовинного парку в c. Бережанка – ППСПМ місцевого 

значення. Розташований в c. Бережанка Лановецького району, в межах садиби 

загальноосвітньої школи. Парк закладено у 1820 році. У парку збереглися 

поодинокі вікові дерева липи серцелистої, ясена звичайного, гіркокаштана 
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звичайного. Перебуває у віданні Бережанської загальноосвітньої школи I–III 

ступенів Лановецького району [177, 145]. 

Залишки старовинного парку в c. Млиниська знаходяться на західній 

околиці c. Млиниська Теребовлянського району. Рішенням Тернопільської 

обласної ради від 27 квітня 2001 року № 238 “Про уточнення площ територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду Тернопільської області” затверджено 

уточнену фактичну площу парку – 7,60 га. Парк закладений наприкінці XVIII – 

на початку XIX століття. У парку збереглися окремі дерева, віком 100–

200 років. Перебуває у віданні Кобиловолоцької сільської ради 

Теребовлянського району [177, 145]. 

В останній третині XIX ст. головним чином у зв’язку із скасуванням 

кріпосного права темпи будівництва великих садово-паркових об’єктів значно 

сповільнилися. У цей період закладено Заліщицький парк і Старий парк. 

Заліщицький парк розташований у м. Заліщики. Входить до складу 

регіонального ландшафтного парку «Дністровський каньйон». Заснований 

наприкінці XIX ст. на лівому терасовому березі Дністра. У парку знаходиться 

палац, який побудований у 1832 р. для барона Браницького. На початку XX ст. 

за заслуги перед австрійським урядом полковник Турнау, який служив в 

австрійському генеральному штабі, отримав маєток у Заліщиках. Подальша 

історія палацу і парку тісно пов’язана з ім’ям дружини полковника Турнау – 

Стелли Турнау. Саме вона доклала найбільше зусиль і праці до реорганізації 

парку та упорядкувала його за тодішніми європейськими стандартами. Для 

догляду за парком баронеса запросила спеціаліста з Німеччини садівника 

Душинського. Крім того, вона наймала й інших спеціалістів, зокрема таких, які 

знали садівництво і паркознавство. Клопотаннями баронеси було закладено 

стаціонарні теплиці, в яких вирощували тропічні й субтропічні рослини, 

зокрема лавр, банан і драцени. Крім цього, на зиму для збереження в оранжереї 

заносили деякі теплолюбні рослини. За часів баронеси Турнау були спроби 

інтродукції дерев-екзотів з інших країн світу. Проте лише частина завезених 

сюди цінних дерев акліматизувалася і збереглася до наших днів. Хоча багато 
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дерев і кущів було знищено під час війни 1914 р., а також 1941 р., водою під час 

повені. На території парку побудований літній кінотеатр і спортивні 

майданчики. На сьогодні парк потребує дбайливого догляду з метою 

збереження вікових дерев, які мають наукову цінність [171, 177, 176, 174, 145].  

Старий парк розташований у місті Тернополі, в межах вулиць Євгена 

Петрушевича, Клінічної і Шухевича. Рішенням Тернопільської обласної ради 

від 23 грудня 2005 року № 518 «Про уточнення площ територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду Тернопільської області» затверджено уточнену 

фактичну площу парку – 6,35 га. Парк заснований у другій половині XIX ст. 

Цей парк був гарно обладнаний. Тут були деякі тропічні рослини, наприклад: 

банани, агави, пальми, кипариси, які взимку зберігали у теплиці-оранжереї. З 

15–18 квітня 1944 р. Старий парк став місцем поховання сотень полеглих воїнів 

за визволення міста Тернополя від німецько-фашистських загарбників. У парку 

9 травня 1970 року насипано Курган Слави і відкрито меморіальний комплекс 

[10, 177, 174].  

У післявоєнний період (1960 – 1970 рр.) почали відновлювати парки. У 

той час у м. Тернополі закладено 3 сквери з монументальними елементами із 

використанням регулярного прийому планування. 

Сквер імені Т. Шевченка розташований у місті Тернополі, на бульварі 

Т. Г. Шевченка. Закладений у 1957 році, має регулярне планування [177, 145]. У 

сквері розміщені квітучі кущі: бузок угорський, спірея Вангутта, жасмин 

звичайний та ін. Перебуває у віданні управління житлово-комунального 

господарства екології і транспорту Тернопільської міської ради. 

Сквер по вулиці В. Чорновола розташований у м. Тернополі біля 

центральної пошти. Закладений у 1967 році. Встановлений пам’ятник відомому 

російському поету О. С. Пушкіну. Перебуває у віданні управління житлово-

комунального господарства екології і транспорту Тернопільської міської 

ради [177, 145].  

Сквер Кобзаря розташований у м. Тернопіль по вул. Грушевського. 

Площа скверу – 0,32 га. У 1982 році у сквері встановили пам’ятник Тарасу 
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Шевченку. У 2013 році до святкування 200-річчя з дня народження 

Т.Г. Шевченка у сквері проведено часткову реконструкцію [177]. У 1982 році 

встановили пам’ятник Тарасу Шевченку у сквері (скульптор Михайло 

Невеселий). У 2013 році до святкування 200-річчя з дня народження 

Т. Г. Шевченка проведено реконструктивні заходи. Сквер має регулярне 

планування. 

Отже, у процесі формування ППСПМ Тернопільщини виділено п’ять 

періодів. Парки-пам’ятки, які закладені у різні періоди, характеризуються 

відмінностями у планувальній структурі, стильових особливостях та різним 

ступенем збереженості. 

 

3.2. Культурно-історична оцінка парків-пам’яток садово-паркового 

мистецтва Тернопільщини 

 

Кожен ППСПМ є просторовою композицією, яка побудована з певним 

задумом, відповідними стилістичними особливостями, які є характерними для 

періоду його створення. У процесі формування переважна більшість таких 

палацово-паркових комплексів змінювали та доповнювали відповідно до вимог 

різних стилістичних періодів, що необхідно враховувати під час подальшої 

роботи з цими об'єктами [64]. 

Науково обґрунтовані рішення містобудівельних завдань тісно пов'язані 

із завданнями збереження й відновлення історично цінних паркових територій, 

тому потребують уваги історико-художні особливості території, що підлягає 

реконструкції [7]. Визначення історичного відрізку часу, на який відновлюється 

ландшафтний вигляд об’єкта, є важливою складовою проєктної роботи. Для 

старовинних парків найчастіше цей період визначається не датами заснування 

парку, а з періодом розквіту парку. Старовинні парки формувалися упродовж 

тривалого часу, тому на їх територіях можуть бути цінні у історичному 

відношенні складові, що виникли у різні періоди. Територію таких об’єктів 
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доречно поділити на історичні зони і відновлення проводити у відповідності до 

планування у відповідний період [74].  

Тому проведення культурно-історичної оцінки ППСПМ Тернопільщини є 

актуальним на сьогодні.  

При проведенні культурно-історичного оцінювання Раївського парку 

виявлено, що найкраще збережена зона історичного планування знаходиться 

біля палацу (рис. 3.14).   

Цінними архітектурними об’єктами є палац Потоцьких і будинок для 

прислуги. Також цінною є ділянка біля джерела, де за історичними даними 

раніше знаходився водоспад, а нині – розсип каменів. Малоцінними є 

насадження в північно-західній частині парку, де виявлено значну кількість 

самосіву. Дана територія потребує реконструктивних заходів. З літературних 

джерел відомо, що на території парку біля палацу у минулому знаходилась 

ділянка із формованих рослин, її варто відновити.  

У 2001 р. у Раївському парку проведено очищення водойми. У 2017 р. 

відновлено підвісний місток до острівця, влаштовано два інші містки. На 

острівці встановлено скульптурну композицію. 

 

Рис. 3.14. Схема культурно-історичної оцінки території Раївського 

парку 
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У Більче-Золотецькому парку цінними об’єктами є храм (рис. 3.15) та 

руїни в’їзної брами (рис. 3.16). У парку збереглося місце, де знаходився 

волейбольний майданчик, який, за словами місцевих жителів, був споруджений 

ще Сапігами. 

  

Рис. 3.15. Костел Рис. 3.16. В’їзна брама 

 

Місцеві жителі також стверджують, що у радянські часи втрачено 

частину території парку. Зокрема, на території, де розташовувався палацовий 

комплекс, знаходяться садиби. 

У Більче-Золотецькому парку історичне планування добре збереглось у 

центральній частині (рис. 3.17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.17. Схема культурно-історичної оцінки території Більче-

Золотецького парку 
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У Скала-Подільському парку цінною спорудою є флігель, який добре 

зберігся до наших днів (рис. 3.18), в якому зараз розміщується дитяча 

поліклініка. 

  

а б 

Рис. 3.18. Флігель маєтку Голуховських (а – 1930 р., б – 2017 р.) 

 

Цінною спорудою також є невеличке приміщення, яке архітектурно 

оформляє вхід у парк, і, за деякими відомостями, було будиночком садівника 

(рис. 3.19). У даний час у ньому розташовується дитячий парк, який за своїм 

масштабом і призначенням схожий на школу юних ботаніків. 

 

Рис. 3.19. Будиночок садівника (2018 р.) 

 

На основі проведеного історичного аналізу формування Скала-

Подільського парку побудовано схему культурно-історичної оцінки (рис. 3.20). 

Значну частину території Скала-Подільського парку становить зона 

історичного планування XVIII ст., яка потребує реконструктивних заходів. 

Найменшу частку займає зона, яка була перепланована у 2014-2018 рр. 
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Рис. 3.20. Схема культурно-історичної оцінки території Скала-

Подільського парку 

 

Зони історичного планування Вишнівецького парку та цінні історичні 

споруди наведено на схемі культурно-історичної оцінки (рис. 3.21). 

 

Рис. 3.21. Схема культурно-історичної оцінки території Вишнівецького 

парку 
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Також велику культурно-історичну цінність мають ППСПМ 

Тернопільщини місцевого значення, на території яких знаходяться цінні 

історичні споруди та насадження. На території Гримайлівського парку  

знаходився замок Волянського (рис. 3.22), проте до нашого часу збереглись 

лише залишки фундаменту зі східної сторони (рис. 3.23) і частини кам’яної 

огорожі.  

  

Рис. 3.22. Замок Волянських 

(1920 р.) 

Рис. 3.23. Залишки руїн 

замку Волянських (2017 р.) 

 

У Заліщицькому парку цінною спорудою є палац, який побудований у 

1832 р. для барона Бруніцького (рис. 3.24), на даний час споруда не функціонує. 

  

а б 

      Рис. 3.24. Палац Бруніцьких: а – 1925-1935 р.; б – 2017 р. 

 

На території Коропецького парку знаходиться цінна архітектурна 

споруда – палац Графа Бадені, який звів його, перебудувавши палац 

Мисловських. Проєкт палацу розробляли віденські архітектори, масштабні 

роботи по розбудові резиденції тривали з 1893 по 1906 рік [177]. В 1914-1920 
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роках палац було сильно пошкоджено. Стан палацу незадовільний, на даний 

час тривають реставраційні роботи. 

Цінною спорудою також є палац Коритовських, який знаходиться у 

Плотицькому парку. Замок-палац споруджений родиною Коритовськими в 

1720 році [177]. На початку XIX ст. Францішек Коритовський перебудував 

палац. Перебудований у класичній манері, симетричний та прямокутний у 

плані, з парадної фасадної частини має два поверхи. На фронтоні, що 

спирається на чотири колони, знаходився герб родини Коритовських. З тильної 

сторони палац має три поверхи. По боках палацу прибудовані бокові фронтони 

з колонами. Перший поверх, слугував житлом господарям, там же знаходилася і 

бальна зала. Другий поверх призначався для гостей. Цокольний поверх займали 

господарські приміщення.  

У Залишках старовинного парку в с. Млиниська знаходився палац, який 

був збудований у XIX ст., але у 1945 р. його було знищено. 

Цінними спорудами Язловецького парку є комплекс оборонно-житлових 

споруд (замок, палац)  ХIV–ХVII ст.  

У Микулинецькому парку знаходиться цінна споруда – палац графів Реїв, 

одна з небагатьох в цілому збережених пам’яток палацової архітектури XVIII 

століття в стилі ампір в Україні. Він збудований на замовлення Людвіги 

Потоцької з родини Мнішеків [177]. У 1815 році маєток придбав австрійський 

барон Петро Конопка, який захотів на основі місцевих мінеральних вод 

створити елітарну бальнеологічну лікарню. На сьогоднішній день в палаці 

розміщена комунальна установа Тернопільської обласної ради «Микулинецька 

обласна фізіотерапевтична лікарня реабілітації». 

Отже, в результаті проведеного аналізу встановлено, що ППСПМ 

Тернопільщини мають велику культурно-історичну цінність. На особливу увагу 

заслуговують об’єкти із збереженими архітектурними спорудами (Раївський, 

Вишнівецький, Коропецький, Плотицький, Язловецький, Заліщицький, Скала-

Подільський, Більче-Золотецький). Водночас виявлено значні пошкодження 



84 

старовинних споруд, тому необхідно здійснити організаційно-охоронні заходи 

по їх реставрації та реконструкції.  

 

3.3. Ландшафтно-композиційний аналіз  

 

Ландшафтно-композиційний аналіз заповідних об’єктів є одним із 

важливих аспектів комплексного дослідження їх сучасного стану для розробки 

пропозицій щодо покращення їх об’ємно-просторової структури, що 

здійснюється на основі картографічних, іконографічних, письмових матеріалів 

та натурного обстеження. Для проведення вище згаданого аналізу потрібно 

сформувати композиційно-просторову оцінку території ППСПМ, 

проаналізувати репрезентативність засобів гармонізації композиції 

досліджуваних об’єктів, встановити категорії ландшафту і визначити 

особливості розподілу садово-паркових ландшафтів. Для встановлення 

естетичної цінності ППСПМ для рекреації чи заповідання (для перспективних 

об’єктів), шляхів використання природних компонентів досліджуваних об’єктів 

або напрями їх перетворення у процесі відновлювальних заходів виділяють 

чотири категорії ландшафту [117]. 

До ландшафтів першої категорії можуть бути віднесені Раївський парк, 

Скала-Подільський і Більче-Золотецький парк, оскільки вони мають найвищий 

естетичний рівень та включають майже всі природні компоненти: виразний 

пластичний рельєф, природне водне дзеркало і розвинуті рослинні угруповання. 

У Раївському парку складний рельєф, у ньому поєднуються пагорби і 

рівнини із штучними поглибленнями для водойм. Деякі ландшафтні композиції 

Раївського парку, особливо у південній частині, загущені. Третина насаджень 

Скала-Подільського парку, які знаходяться у північно-західній частині парку є 

загущені. Проте загалом для паркової композиції обох парків притаманні високі 

декоративні якості упродовж усього року.  

Ландшафти другої категорії характеризуються низькими архітектурно-

естетичними якостями компонентів – слабо вираженим рельєфом, що 
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наближається до рівного, випадково розташованими рослинними 

угрупованнями або представлені надто молодими насадженнями [109]. До цієї 

категорії віднесено Язловецький, Микулинецький, Заліщицький, 

Гримайлівський, Старий парк і сквери-пам’ятки м. Тернополя (Сквер 

імені Т. Шевченка, Сквер Кобзаря і Сквер по вулиці В. Чорновола). 

Ландшафтами третьої категорії можна охарактеризувати Вишнівецький, 

Плотицький і Коропецький парки, території яких маловиразні з низькими 

естетичними якостями.  

До ландшафтів четвертої категорії, ділянок з найнижчими естетичними, 

біологічними та екологічними показниками, віднесено Залишки старовинного 

парку в с. Бережанка і Залишки старовинного парку в с. Млиниська. 

При аналізі стилістичних особливостей парків, виявлено, що більшість 

досліджуваних парків створені із використанням пейзажного прийому 

планування (Більче-Золотецький, Раївський, Скала-Подільський, 

Гримайлівський, Коропецький, Микулинецький, Залишки старовинного парку в 

с. Млиниська, Залишки старовинного парку в с. Бережанка), хоча нині їх 

планувальна структура частково порушена. У п’ятьох досліджуваних об’єктах 

виявлено регулярне планування (Заліщицький, Язловецький, Сквер імені  

Т. Шевченка, Сквер по вулиці В. Чорновола, Сквер Кобзаря), яке потребує 

реконструкції. Пейзажний прийом планування з елементами регулярного 

наявний у таких парках, як Вишнівецький, Старий парк і Микулинецький.  

Ландшафтно-композиційну побудову планувальної структури досліджено 

на основі картографічних матеріалів (додаток Ж).  

При цьому доцільно зазначити, що садово-паркові об’єкти поділяють за 

побудовою планувальної структури на панорамні, кільцеві, глибинні, 

променеві, центричні, осьові, зірчасті та змішані [117].  

На основі супутникових знімків 2015−2018 року (додаток Е) виявлено, що 

серед досліджуваних об’єктів змішану композиційну побудову мають такі 

парки: Раївський, Коропецький, Вишнівецький, Скала-Подільський, 

Гримайлівський, Плотицький, Микулинецький, Більче-Золотецький і 
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Заліщицький. Осьову побудову мають Язловецький парк, Сквер Шевченка і 

Сквер Чорновола, а зірчасту – Сквер Кобзаря. Це зумовлено специфікою 

функціонального призначення парків і містобудівельними умовами. У 

Залишках старовинного парку в с. Млиниська і Залишках старовинного парку в 

с. Бережанка композиційна побудова значно порушена і потребує відновлення. 

Детальніше розглянуто ландшафтно-композиційну побудову ППСПМ 

Тернопільщини загальнодержавного значення (додаток К). 

На території Раївського парку виявлено 16 основних видових точок 

(рис. 3.25, 3.26). Серед них можна виділити 6 панорамних точок, одна з них 

розташована у вхідній зоні навколо центральної композиції, а інші – на 

розв’язках доріжок та у зоні водойм.  

 

  

Рис. 3.25. Видова точка у 

Раївському парку 

Рис. 3.26. Вид на острівець у  

Раївському парку 

 

З основних видових точок розкриваються перспективи. У парку деякі 

перспективи можна вважати оберненими,  наприклад, з містка на колишній 

водоспад і  ставок (рис. 3.26). Композиційними акцентами у Раївському парку 

виступають хвойні дерева (рис. 3.27, 3.28 ). 
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Рис. 3.27. Композиційний 

акцент із Pinus nigra L. 

Рис. 3.28. Композиційний акцент 

із Pinus sylvestris L. 

 

У Раївському парку наявні галявини, які є композиційним центром чи 

домінантою парку (рис. 3.29, 3.30).  

  

Рис. 3.29. Галявина у Раївському 

парку  

Рис. 3.30. Композиційна 

домінанта у Раївському парку 

 

На особливу увагу заслуговує Скала-Подільський парк, у якому виявлено 

12 основних видових точок (рис. 3.31). Серед них можна виділити 5 

панорамних точок, одна з них розташована у вхідній зоні (рис. 3.31), а інші – на 

розв’язках доріжок, на галявинах (рис. 3.32, 3.33) та у зоні водойми. 
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        Рис. 3.31. Видова точка у вхідній 

частині Скала-Подільського парку 

       Рис. 3.32. Композиційний акцент 

у Скала-Подільському парку (група 

із Larix decidua Mill.) 

 

Рис. 3.33. Галявина у Скала-Подільському парку 

Композиційними акцентами у Скала-Подільському парку виступають як 

хвойні так і листяні деревні рослини (рис. 3.34, 3.35). 

  

Рис. 3.34. Композиційний 

акцент із Fagus sylvatica 

‘Atropurpurea’ 

Рис. 3.35. Композиційний акцент із 

вікового дерева Larix decidua Mill. 
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На території Вишнівецького парку виявлено 8 основних видових точок 

(рис. 3.36, 3.37), місце розміщення яких пов’язане із планувальною структурою 

паркової території та естетичністю пейзажної картини на сучасному етапі 

розвитку парку. 

  

Рис. 3.36. Галявина у 

Вишнівецькому парку 

Рис. 3.37. Композиційний 

акцент у Вишнівецькому парку із 

Picea abies (L.) Karst. 

 

Малі архітектурні форми також відіграють велику роль у композиційній 

побудові парків. Зокрема, у Вишнівецькому парку у якості композиційних 

акцентів виступають лава, на якій за переказами відпочивав Т. Г. Шевченко  і 

вхідна брама (рис. 3.38). 

  

а б 

Рис. 3.38. Малі архітектурні форми у якості акцентів у Вишнівецькому 

парку: а – лава; б – вхідна брама 
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У Більче-Золотецькому парку виявлено 10 основних видових точок 

(рис. 3.39, 3.40).  

  

Рис. 3.39. Композиційна домінанта –  

костел у Більче-Золотецькому парку 

Рис. 3.40. Галявина у 

Більче-Золотецькому парку 

 

Композиційними акцентами у Більче-Золотецькому парку виступають як 

хвойні так і листяні дерева (рис. 3.41, 3.42 ). 

  

Рис. 3.41. Композиційний 

акцент із Pinus strobus L. 

Рис. 3.42. Композиційний акцент із 

Tilia cordata Mill. 

 

Таким чином, результати аналізу композиційно-просторової структури 

досліджуваних об’єктів систематизовано у вигляді переліку їх особливостей 

(табл. 3.5). Об’ємно-просторова структура досліджуваних парків 

характеризується переважанням закритих та напіввідкритих просторів.  

Раївський парк, Скала-Подільський парк, Більче-Золотецький парк і 
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Заліщицький є композиційно цілісними: на їх територіях наявні різні форми 

рельєфу, чітко виділені усі композиційні елементи, добре сформована мережа 

візуальних зв’язків, акцентів переважно із деревних рослин та малих 

архітектурних форм, наявні будівлі, проте деякі композиційні осі і перспективи 

порушені і потребують відновлення. 

Таблиця 3.5 

Особливості композиційно-просторової структури ППСПМ 

Назва характеристики  

та її складових 
Назва парку 

Орографічні умови:  

рівнинні території Сквер імені Т. Шевченка, Сквер по вулиці 

В. Чорновола, Сквер Кобзаря, Старий парк (повністю); 

Скала-Подільський (частково), Заліщицький, 

Коропецький (частково) 

природні схили та впадини Раївський, Більче-Золотецький, Вишнівецький, 

Плотицький 

елементи геопластики  Раївський, Більче-Золотецький, Скала-Подільський, 

Коропецький 

Просторова організація:  

переважання напіввікритих 

просторів на рівні із 

закритими 

Раївський, Старий парк, Язловецький, Заліщицький 

переважання відкритих 

просторів 

Сквер імені Т. Шевченка, Сквер по вулиці 

В. Чорновола, Сквер Кобзаря 

переважання закритих 

просторів 

Скала-Подільський, Гримайлівський, Плотицький, 

Коропецький, Залишки старовинного парку в 

с.Млиниська, Залишки старовинного парку в 

с.Бережанка, Микулинецький, Вишнівецький, Більче-

Золотецький 

Візуальні зв’язки:  

значна кількість видових 

точок 

Раївський, Скала-Подільський, Микулинецький, 

Коропецький, Більче-Золотецький, Сквер імені 

Т. Шевченка, Сквер по вулиці В. Чорновола, Сквер 

Кобзаря, Вишнівецький 

слабка мережа видових 

точок 

Залишки старовинного парку в с. Млиниська, Залишки 

старовинного парку в с. Бережанка 

панорамні видові точки Раївський, Скала-Подільський, Коропецький, 

Язловецький 

-//- з видом на межуючі 

ділянки  

Залишки старовинного парку в с. Млиниська, 

Язловецький, Вишнівецький 

обернені перспективи Раївський, Коропецький, Язловецький 

вісти Раївський, Коропецький, Скала-Подільський 
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Продовж. табл. 3.5 
 

Назва характеристики  

та її складових 
Назва парку 

більшість перспектив 

збережено, але наявні 

порушення деяких 

перспектив чи їх фрагментів 

в усіх парках 

невиразні кульмінаційні 

композиції 

Плотицький (частково);  Залишки старовинного 

парку в с. Млиниська, Залишки старовинного парку 

в с. Бережанка 

Композиційні елементи:  

присутні усі композиційні 

елементи 

Раївський, Скала-Подільський, Більче-Золотецький, 

Заліщицький 

композиційний центр 

порушений 

Вишнівецький, Більче-Золотецький 

композиційний центр та 

другорядні композиційні вісі 

відсутні 

Залишки старовинного парку в с. Млиниська, 

Залишки старовинного парку в с. Бережанка 

слабкорозгалужена чи 

порушена планувальна 

структура 

Залишки старовинного парку в с. Млиниська, 

Залишки старовинного парку в с. Бережанка 

частина об’ємно-просторової 

композиції парку візуально 

не відокремлена від 

межуючих ділянок 

Коропецький, Залишки старовинного парку в 

с. Млиниська 

репрезентативність акцентів 

із малих архітектурних форм, 

елементів благоустрою, 

тематичних композицій 

Раївський, Коропецький, Язловецький, Скала-

Подільський, Плотицький, Микулинецький, 

Вишнівецький, Більче-Золотецький, Заліщицький  

наявні акценти з деревних 

рослин 

Раївський, Скала-Подільський, Вишнівецький, 

Коропецький, Більче-Золотецький 

слабкосформована мережа 

акцентів 

Плотицький, Микулинецький 

Репрезентативність 

архітектурних споруд та 

водойм: 

 

адміністративні будівлі/ 

палаци 

 

Раївський, Коропецький, Язловецький, Скала-

Подільський, Плотицький, Микулинецький, 

Вишнівецький, Більче-Золотецький, Заліщицький 

господарські будівлі Раївський, Скала-Подільський, Микулинецький 

Плотицький 

споруди, що мають 

незадовільний стан 

Раївський, Скала-Подільський, Заліщицький, 

Коропецький 

водойми/фонтани Раївський, Скала-Подільський, Коропецький, 

Більче-Золотецький,  Сквер імені Т. Шевченка, 

Сквер по вулиці В. Чорновола 
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Відповідно Закону України «Про природно-заповідний фонд» на 

території ППСПМ може проводитися зонування відповідно до вимог, 

встановлених для ботанічних садів [59]. У ППСПМ виділяють заповідну, 

наукову, експозиційну та адміністративно-господарську зони [141]. Для 

старовинних парків проведене функціональне зонування (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Функціональна організація досліджених ППСПМ  Тернопільщини 

Назва ППСПМ 

Функціональна зона, % 

Експозицій

на 

Адміністративно-

господарська 

Заповід

на 

р
ек

р
еа

ц
ій

н
а 

ад
м

ін
іс

тр
ат

и
в
н

а 

го
сп

о
д

ар
сь

к
а 

р
ег

у
л
ьо

в
ан

о
ї 

за
п

о
в
ід

н
о

ст
і 

Скала-Подільський 88,52 0,2 0,28 11,0 

Раївський 83,9 0,2 0,5 15,4 

Більче-Золотецький 81,3 0,4 0,1 18,2 

Вишнівецький 86,11 0,01 0,08 13,8 

Гримайлівський 86,0 - - 14,0 

Плотицький 95,98 0,01 0,01 4,0 

Язловецький 87,96 0,03 0,01 12,0 

Коропецький 89,98 0,01 0,01 10,0 

Заліщицький 84,99 - 0,01 15,0 

Залишки старовинного 

парку в с.Млиниська 
96,8 - - 3,2 

Залишки старовинного 

парку в с.Бережанка 
99 - - 1,0 

Старий парк 87,8 0,1 0,1 12,0 

Микулинецький 84,8 0,1 0,1 15,0 

 

Наразі в жодному із досліджуваних парків немає ні формального, ні 

фактичного розподілу території на функціональні зони відповідно до чинного 

законодавства та науково-методичних рекомендацій. 
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Висновки до розділу 3 

 

1. У формуванні мережі ППСПМ Тернопільщини виділено п’ять періодів: 

у XVII ст. закладено Язловецький парк, у першій половині XVIIІ ст. – 

Вишнівецький і Плотицький, у другій половині XVIIІ ст. – першій половині 

ХІХ ст. – сім парків (Раївський, Більче-Золотецький, Скала-Подільський, парк у 

c. Млиниська, Гримайлівський, Коропецький, парк у с. Бережанка), у другій 

половині ХІХ ст. – Заліщицький і Плотицький, у другій половині ХХ ст. – три 

об’єкти (Сквер імені Т. Шевченка, Сквер по вулиці В. Чорновола, Сквер 

Кобзаря). Для кожного періоду характерні певні особливості у ландшафтно-

композиційній побудові парків. 

2. У процесі культурно-історичного оцінювання встановлено загальну 

культурно-історичну цінність парків, архітектурних споруд та виокремлено 

зони різних періодів планування для ППСПМ загальнодержавного значення. 

 3. На основі ландшафтно-композиційного аналізу парків визначено такі 

характерні особливості, як: відсутність водойм та виразних елементів рельєфу 

(10 парків); наявність елементів геопластики, водойм діючих (Раївський) та 

недіючих (Коропецький, Скала-Подільський). Визначено, що переважаючими 

на територіях є закриті та напіввідкриті простори. У всіх парках більшість 

перспективних вісей збережена, але деякі інші композиційні складові порушені. 

Разом з тим, композиційно цілісними є шість парків (Раївський, Скала-

Подільський, Заліщицький, Більче-Золотецький), тоді як для інших парків 

характерні: порушена планувальна структура та головні композиційні 

елементи.  

 

Матеріали розділу представлені в таких публікаціях автора: [85, 86, 116, 

135, 138]. 
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РОЗДІЛ 4 

ТАКСОНОМІЧНА СТРУКТУРА ДЕНДРОФЛОРИ ПАРКІВ-ПАМ’ЯТОК 

САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 

 

4.1. Таксономічний склад 

 

У складі видового різноманіття насаджень ППСПМ Тернопільщини 

виявлено 137 видів та 34 культивари деревних рослин, що об’єднані у  76 родів, 

які відносяться до 32 родин (додаток Б). Таким чином, згідно з TPL та 

Міжнародним кодексом ботанічної номенклатури [196], загальний 

таксономічний склад досліджуваних парків становить 171 таксон видового та 

внутрішньовидового рангу. 

Кількісне співвідношення таксонів двох відділів рослинного світу: 

Pinophyta (77 %) та Magnoliophyta (33 %). 

При дослідженні видового та формового різноманіття дендрологічних 

колекцій ППСПМ Тернопільщини проведено порівняльний аналіз змін у 

таксономічному складі досліджуваних об’єктів. Порівняльний аналіз змін у 

таксономічному складі ППСПМ Тернопільщини наведено у таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1  

Дані про зміни у таксономічному складі дендрологічних колекцій 

ППСПМ Тернопільщини 

Назва об’єкта 

Дані джерел, рік 

В. М. Черняк, 

2004 

Картки обліку, 

2006 

Ю. О. Клименко, 

2012 

Власні 

дослідженн

я 2016-2018 

Скала-Подільський 98 98 59 67 

Раївський 88 понад 370 видів 

(у 1816 р.)/56 

видів (у 2006 р.) 

97 98 

Більче-Золотецький 60 46 59 48 

Вишнівецький 24 – 40 28 
Гримайлівський 20 більше 20 – 42 
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Продовж. табл. 4.1 

 

Назва об’єкта 

Дані джерел, рік 

В. М. Черняк, 

2004 

Картки обліку, 

2006 

Ю. О. Клименко, 

2012 

Власні 

дослідження 

2016-2018 

Плотицький – 30 – 40 

Язловецький – – – 42 

Коропецький 70 61 – 61 

Заліщицький 64 45 – 40 

Залишки 

старовинного парку 

в с. Млиниська 

– – – 12 

Залишки 

старовинного парку 

в с. Бережанка 

– – – 16 

Старий парк 72 біля 40 – 45 

Сквер імені 

Т. Шевченка 
– – – 22 

Сквер по вулиці 

В. Чорновола 
– – – 28 

Сквер Кобзаря – – – 22 

Микулинецький – – – 44 

 

З вище наведеної таблиці 4.1 видно, що найбільша динаміка змін у 

таксономічному складі виявлена у Раївському парку. При порівнянні даних 

1816 р. таксономічний склад парку зменшився на 74 %, проте при порівнянні з 

даними 2006 р. спостерігається позитивна динаміка збільшення кількості 

таксонів. На 32 % зменшився таксономічний склад у Скала-Подільському 

парку. Ця негативна тенденція у більшості історичних парків (Більче-

Золотецький, Коропецький, Заліщицький, Старий парк) зумовлена недостатнім 

або відсутнім доглядом за насадженнями. 

Кількісний розподіл деревних рослин у ППСПМ Тернопільщини за 

даними власного дослідження наведено на рис. 4.1. у порядку зниження 

кількості таксонів. 

Найширше видове різноманіття представлене у Раївському парку – 

98 видів і культиварів, на які припадає 57,3 % видового та внутрішньовидового 

складу насаджень усіх ППСПМ Тернопільщини. 



97 

Дещо менша за обсягом дендрологічна колекція у Скала-Подільському 

парку, де загальна кількість таксонів становить 68 видів та культиварів (39,7 %) 

і у Коропецькому парку – 61 таксон (35,7 %). 

 

Рис. 4.1. Кількість видів та культиварів деревних рослин у ППСПМ 

Тернопільщини 

 

При дослідженні частоти трапляння таксонів виявлено, що значну 

частину (30,4 %) становлять види і культивари з поодинокими місцями 

зростання (рис. 4.2). Серед них: Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray) Parl., 

Larix × polonica Racib., Thuja occidentalis 'Ericoides', Picea omorika (Pancic) 

Purk., Berberis thunbergii DC., Betula obscura Kotula, Salix × fragilis L., Salix 
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30,40%

30,40%

29,80%

4,70%
4,70%

поодинокі місця 

зростання

трапляються зрідка

трапляються часто

трапляються дуже часто

трапляються повсюдно

rosmarinifolia L., Sorbus torminalis (L.) Grantz, Celastrus scandens L., Amelanchier 

ovalis Medik. та інші. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Рис. 4.2. Розподіл деревних видів і культиварів у колекціях ППСПМ 

Тернопільщини за ступенем поширеності 

 

Такий же показник (30,4 %) мають види і культивари, які трапляються 

зрідка. Це, насамперед, Ginkgo biloba L., Picea abies ‘Nidiformis’, Phellodendron 

amurense Rupr., Betula pubescens Ehrh., Sambucus racemosa 'Plumosa', Syringa 

pubescens Turcz., Buxus sempervirens ‘Bullata’, Gymnocladus dioicus (L.) K.Koch, 

Juglans sieboldiana Maxim., Sorbus aria (L.) Crantz, Liriodendron tulipifera L., 

Hippophae rhamnoides L., Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. та ін. Дещо 

менший відсоток (29,8 %) складають види і культивари, що трапляються часто. 

До таких відносяться: Chamaecyparis pisifera (Siebold & Zucc.) Endl., Larix 

decidua Mill., Pinus strobus L., Thuja plicata Donn ex D.Don, Picea pungens 

'Glauca', Abies alba Mill., Ligustrum vulgare L., Fagus sylvatica L.,  Ulmus glabra 

Huds., Crataegus monogyna Jacq. та ряд інших. Однаковим показником (4,7 %) 

представлені види та культивари, які трапляються дуже часто  і трапляються 

повсюдно. До видів, які трапляються дуже часто відносяться Sambucus nigra L., 

Sorbus aucuparia L., Carpinus betulus L., Quercus robur L., Acer campestre L., 
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Robinia pseudoacacia L., Prunus divaricata Ledeb., Malus domestica Borkh. а 

Betula pendula Roth., Picea abies (L.) Karst., Thuja occidentalis L., Aesculus 

hippocastanum L., Juglans regia L., Acer platanoides L., Tilia cordata Mill., 

Fraxinus excelsior L. відносяться до видів і культиварів, що трапляються 

повсюдно. 

Важливою характеристикою насаджень парків є їх розподіл за життєвими 

формами (біоморфна структура) (рис. 4.3). 

57,31%

40,36%

0,58% 1,75%

Дерево

Кущ

Ліана

Напівкущик

 

Рис. 4.3. Розподіл дендрологічного складу досліджуваних парків за 

життєвими формами, % 

 

Відповідно до методики І. Г. Сєрєбрякова [154], у загальному 

дендроскладі досліджуваних парків переважають дерева (57,3 %), дещо меншу 

частку становлять кущові види (40,3 %), значно меншу ліани (1,75 %), а 

найменшу – напівкущики (0,58 %).  

 

4.2. Систематичний аналіз 

 

За систематичним аналізом насаджень ППСПМ Тернопільської області, 

Pinophyta представлені  4 родинами, 11 родами, 21 видом і 19 культиварами, на 

які припадає 23,4 % загальної кількості таксонів (табл. 4.2). Magnoliophyta 

представлені 28 родинами, 65 родами, 116 видами та 15 культиварами, що 

відповідно становить  76,6 %. 
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Аналізуючи кількісну структуру родин слід зауважити, що значна їх 

частина представлена лише одним видом або культиваром (25 %),  а їх 

половина (50 %) – 2–5 таксонами (рис. 4.4). Найменшу частку (3,1 %) 

становлять родини представлені 10–15 таксонами.  

Таблиця 4.2 

Кількісний таксономічний склад відділів дендрофлори ППСПМ 

Тернопільщини 

Відділ 
Родина Рід Вид Культивар 

число % число % число % число % 

Pinophyta 4 12,5 11 14,3 21 15,3 19 55,9 

Magnoliophyta 28 87,5 66 85,7 116 84,7 15 44,1 

Разом 32 100,0 77 100,0 137 100,0 34 100,0 

 

Відділ Magnoliophyta представлено більшою кількістю родин (28), родів 

(66), видів (116), проте відділ Pinophyta має більшу кількість культиварів (19). 

Провідними за кількістю видів та культиварів є родини Rosaceae (35), 

Cupressaceae (19), Pinaceae (18), Salicaceae (12), Sapindaceae (9). Родини 

Fabaceae і Betulaceae мають по сім видів, Oleaceae – 6 видів, Adoxaceae –  п’ять 

видів, Berberidaceae, Fagaceae, Caprifoliaceae, Juglandaceae і Malvaceae – по 4 

види. По три види є у родин Hydrangeaceae, Celastraceae і Cornaceae, по два 

види – у Bignoniaceae, Buxaceae, Taxaceae, Rutaceae, Magnoliaceae, Ulmaceae і 

Anacardiaceae. Лише по одному виду мають родини Ginkgoaceae, Araliaceae, 

Vitaceae, Cannabaceae, Platanaceae, Grossulariaceae, Moraceae і Elaeagnaceae.  

Найчисельнішою є родина Rosaceae, яка нараховує у своєму складі 

35 таксонів або 20,5 % від загальної кількості. До найчисленніших родів 

належать: Thuja L. (11), Picea Dietr. (10), Prunus Mill. (8), Populus L. (7), Acer L. 

(7), Malus Mill. (5), Spiraea L. (5), Juglans L. (4), Juniperus L. (4). Більшість родів 

представлені 1-3 таксонами (додаток Г). 

Найширше голонасінні представлені у Раївському парку – 21 таксон, або 

52,5 % від загальної кількості представників відділу. Колекція покритонасінних 
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найбільша також у Раївському парку – 77 таксонів, що відповідно становить 

58,8 % від загальної кількості видів та культиварів відділу. 

 

Рис. 4.4. Розподіл родин деревних рослин ППСПМ Тернопільської 

області за кількісним складом таксонів 

 

Майже у всіх парках, окрім Гримайлівського, Старого парку, скверу 

Кобзаря, Залишках парку в с. Млиниська і в с. Бережанка, виявлено види та 

культивари, які представлені тільки в одному з них (додаток Б). 

При проведенні аналізу видового та формового різноманіття ППСПМ 

Тернопільщини виявлено, що Раївський парк (98 таксонів), Скала-Подільський 

(67 таксонів) парк, Коропецький парк (61 таксон) і Більче-Золотецький 

(48 таксонів) найчисельніші за таксономічним складом об’єкти, оскільки у різні 

періоди функціонування даних об’єктів здійснено відновлювальні посадки 

дерев. У Більче-Золотецькому парку посадки здійснювались під керівництвом 

заслуженого лісівника України М. Г. Денеки, у Раївському парку – 

працівниками Бережанського лісництва, у 1950 р. у Скала-Подільському і 

Коропецькому парках також були спроби підсаджування декоративних дерев і 

кущів. 

25,0%

50,0%
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3,1% 9,4%

Родини, представлені 
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4.3. Географічне походження видів, представлених у насадженнях 

 

У насадженнях ППСПМ Тернопільщини виявлено 41 аборигенний та 130 

інтродукованих видів та культиварів деревних рослин. 

Згідно з флористичним поділом світу А. Л. Тахтаджяна [158], 

представники інтродукованої дендрофлори ППСПМ Тернопільщини природно 

зростають на території Голарктичного царства у межах 6 флористичних 

областей (рис. 4.5). Значна частина видів (41,6 %) походить з 

Циркумбореальної флористичної області, майже четверта частина завезена з 

Атлантико-Північноамериканської флористичної області. Найменш чисельними 

є представники Середземноморської флористичної області – лише один 

вид (0,8 %). 

41,6%

20,0%

22,4%

2,4%

0,8%
1,6%11,2%

Циркумбореальна

Східноазійська

 

Рис. 4.5. Розподіл видового дендрорізноманіття ППСПМ Тернопільщини 

за флористичними областями 

 

Дослідження географічного походження видів, представлених у колекціях 

ППСПМ Тернопільщини показало, що найбільшу частку насаджень складають 

інтродуковані види та їх культивари, які є цінним матеріалом для виявлення 

перспективних видів для широкого використання в озелененні Тернопільської 

області. 
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4.4. Вікові дерева 

 

Серед ботанічних пам’яток природи місцевого значення у Тернопільській 

області виділено 109 вікових дерев та 33 екзотичні дерева (інтродуценти) [177]. 

Найбільша кількість вікових унікальних дерев знаходиться в ППСПМ,  

трапляються вони і на території наших досліджуваних об’єктів. 

Виявлено 129 вікових дерев, які представлені 30 видами та двома 

культиварами (Fagus sylvatica L.‘Atropunicea’ West. і Stypholobium japonicum 

Schott. ‘Pendula’), з яких – 24 представники відділу покритонасінних. 

Аборигенні вікові дерева представлені 11 видами, що складає 37,5 % від їх 

загальної кількості. Вікові екземпляри деревних інтродуцентів виявлено на 

території восьми парків (Більче-Золотецькому, Заліщицькому, Раївському, 

Скала-Подільському, Плотицькому, Коропецькому, Гримайлівському парках та 

в залишках парку с. Млиниська). Коротку характеристику цінних вікових 

інтродуцентів ППСПМ Тернопільської області наведено у табл. 4.3. 

Отже, найбільша кількість вікових інтродуцентів (13 шт.) зосереджена у 

Більче-Золотецькому парку, які представлені шістьма видами. Окрім цих дерев, 

на увагу заслуговують вікові аборигени (чотири види) у кількості 18 

екземплярів. Унікальним є екземпляр липи серцелистої, який вирізняється 

значними розмірами (780 см в обхваті стовбура), цікавою формою штамбу 

(чотиристовбуровість) і відмінним санітарним станом. Вікові дерева відіграють 

важливу роль у загальній композиції та ландшафтно-планувальній структурі 

Більче-Золотецького парку. 

Другим за кількістю унікальних дерев є Раївський парк, на території 

якого росте 23 вікових дерева (сім видів та один культивар 

Fagus sylvatica L.‘Atropunicea’ West.), 7 з яких – інтродуценти. Гордістю парку є 

750-річний «Дуб Богдана Хмельницького» Окрім нього на території Раївського 

парку знаходиться ще дві ботанічні пам’ятки природи – Дуб «Велетень» і Дуб 

«Богатир». 
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Таблиця 4.3 

Характеристика цінних вікових інтродуцентів ППСПМ Тернопільщини 

Назва виду чи культивару 

К-

сть, 

шт. 

Діаметр, см / 

обхват 

стовбура на 

висоті 1,3 м, 

см 

Орієнтов

ний вік, 

років 

Значення та 

напрями 

використання 

Більче-Золотецький парк 

Gleditsia triacanthos L. 1 80/250 90 
Маточна 

рослина 

Liriodendron tulipifera L. 1 88/270 90 Культурно-

просвітницьке, 

маточні 

рослини 
Styphnolobium japonicum (L.) Schott 1 60/180 90 

Juglans nigra L. 3 
80-132/250-

300 
100-140 

Маточні 

рослини Acer pseudoplatanus L. 3 
84-130/260-

320 
100-160 

Pinus strobus L. 4 64-84/200-260 90-110 

Заліщицький парк 

Ginkgo biloba L. 1 120/350 185 Культурно-

просвітницьке, 

маточні 

рослини 

Gymnocladus dioicus (L.) K. Koch 1 98/300 130 

Quercus borealis Michx. 1 105/320 170 

Маточні 

рослини 

Pinus pallasiana D.Don 1 79/240 150 

Stypholobium japonicum Schott. 

‘Pendula’ 
1 110/310 150 

Stypholobium japonicum Schott. 

‘Pendula’ 
1 64/170 150 

Культурно-

просвітницьке, 

маточна 

рослина 

Aesculus hippocastanum L. 1 110/330 160 
Маточна 

рослина 

Раївський парк 

Pinus strobus L. 2 
97,102/250,30

0 
200 Маточні 

рослини 
Larix decidua Mill. 5 78-99/240-300 140-150 

Скала-Подільський парк 

Pinus nigra Arn. 2 
97,103/300,32

0 
150 Маточні 

рослини 
Pinus strobus L. 1 84/260 105 

Catalpa speciosa Ward. 1 56/170 120 

Культурно-

просвітницьке, 

маточна 

рослина 



105 

Продовж. табл. 4.3 
 

Назва виду чи культивару 

К-

сть, 

шт. 

Діаметр, см / 

обхват 

стовбура на 

висоті 1,3 м, 

см 

Орієнтов

ний вік, 

років 

Значення та 

напрями 

використання 

Aesculus hippocastanum L. 1 114/350 200 
Маточні 

рослини 

Tilia heterophylla Vent. 1 229/720 560  

Larix polonica Racib. 1 113/350 155 

Культ.-

просвіт., 

маточна 

рослина 

Плотицький парк 

Aesculus hippocastanum L. 2 
100,110/310,3

30 
200 

Маточні 

рослини Acer pseudoplatanus L. 1 100/310 150 

Robinia pseudoacacia L. 2 70,75/210,230 100 

Коропецький парк 

Platanus acerifolia Willd. 2 
130,132/400,4

10 
210-260 

Культурно-

просвітницьке

, маточні 

рослини 
Ginkgo biloba L. 1 100/280 150 

Гримайлівський парк 

Acer pseudoplatanus L. 1 120/370 180 
Маточні 

рослини 
Tilia heterophylla Vent. 1 150/430 250 

Aesculus hippocastanum L. 1 110/340 200 

Залишки старовинного парку в с. Млиниська 

Larix decidua Mill. 2 80,90/244,290 100 
Маточна 

рослина 
  

Найстаріше дерево серед вікових дерев у досліджуваних парках – 

Tilia heterophylla Vent. (720 см в обхваті, орієнтовний вік – 560 років), яка 

знаходиться в Скала-Подільському парку і потребує заходів щодо консервації. 

Загалом у Скала-Подільському парку знаходиться 13 вікових дерев, які 

представлені дев’ятьма видами та одним культиваром (Fagus sylvatica L. 

‘Atropunicea’ West.), з них сім дерев є інтродуцентами (54 %). 

У Заліщицькому парку виявлено 12 вікових дерев, п’ять з яких (42 %) є 

аборигенними видами. У парку знаходиться дві ботанічні пам’ятки природи – 

Дуб «Над Дністром» і Гінкго Ігнатія Браницького (рис. 4.6 – 4.7). 
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Вікові інтродуценти на інших досліджуваних об’єктах представлені 

значно менше, проте вони відіграють важливу роль у ландшафтно-

планувальній композиції парків.  

Біометричні показники, розподіл за віковою категорією, оцінка 

санітарного та естетичного стану ботанічних пам’яток природи ППСПМ 

Тернопільщини наведено у табл. 4.4. 

  

Рис. 4.6. Вікове дерево 

«Гінкго Ігнатія Браницького»  

Рис. 4.7. Вікове дерево 

Дуб «Над Дністром» 

 

Стан «Дуба Богдана Хмельницького» незадовільний (VІ), (рис. 4.8), він 

перебуває на стадії відмирання. Дещо кращий стан має Дуб «Велетень» 

(ІІІ категорія), (рис. 4.9), а найкращим станом серед цих вікових дерев 

відзначаються Дуб «Богатир», Дуб «Над Дністром» і Гінкго Ігнатія 

Браницького (ІІ категорія). 

Ботанічні пам’ятки за віковими категоріями можна поділити на вікові 

(одне дерево – Гінкго Ігнатія Браницького) та багатовікові (чотири дерева); за 

категоріями стану – ІІ (три дерева), ІІІ (одне дерево – Дуб «Велетень»), VІ (одне 

дерево – Дуб Богдана Хмельницького). 
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Рис. 4.8. Дуб Богдана 

Хмельницького (Раївський парк, 2018 р.) 

Рис. 4.9 Дуб «Велетень» 

(Раївський парк, 2018 р. 

 

Таблиця 4.4 

Характеристика ботанічних пам’яток природи 

Назва 

ботанічної 

пам’ятки 

природи 
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ес
те

ти
ч

н
о
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ст
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у
, 
б

ал
 

П
р

и
м

іт
к
а 

Раївський парк 

Дуб Богдана 

Хмельницького 
0,04 13 

24

4 
850 / 

багатовікові  
V

І 
6 

Збереження місця 

зростання 

Дуб «Велетень» 0,02 23,5 
20

0 
понад 500 / 
багатовікові  

III 4 

Стовбурова гниль, 

пошкодження 

верхівки 

Дуб «Богатир» 0,02 29 
19

0 
понад 500 / 
багатовікові 

II 4 Стовбурова гниль 

Заліщицький парк 

Дуб «Над 

Дністром» 
0,07 24 

20

0 
550 / 

багатовікові 
II 3 Стовбурова гниль 

Гінкго Ігнатія 

Браницького 
0,04 20 

12

0 
185 / вікові  ІІ 3 – 
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Нами виявлено дерева-інтродуценти, які можуть бути рекомендовані до 

заповідання. Зокрема, дерево бундука канадського (Gymnocladus dioicus 

(L.) C. Koch) з віком біля 130 років (рис. 4.11) і софори японської (Stypholobium 

japonicum Schott. ‘Pendula’) з орієнтовним віком 150 років (рис. 4.10) у 

Заліщицькому парку. Коротку характеристику цих дерев наведено у табл. 4.5.  

Бундук канадський (Gymnocladus dioicus (L.) C. Koch) росте у північно-

західній частині Заліщицького парку, неподалік р. Дністер, софора японська 

(Stypholobium japonicum Schott. ‘Pendula’) – у північній частині Заліщицького 

парку. 

Таблиця 4.5 

Характеристика дерев, рекомендованих до надання заповідного статусу 
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1 
Gymnocladus dioicus (L.) 

C. Koch. 

28

3 
27 98 

130 / 

вікові 
I 2 

Природн

е 

поновле

ння 

2 

Styphnolobium japonicum 

L. 

'Pendula' 

85 8 64 
150 / 

вікові 
II 4 

Стовбур

ова 

гниль 
 

У бундука канадського виявлено вегетативне природне поновлення 

(кореневі паростки 1–5-річного віку в межах проекції крони), що може свідчити 

про успішну акліматизацію виду в досліджуваному регіоні. Природного 

поновлення софори японської не виявлено, проте, оскільки це дерево має 

змієподібну форму гілок і представляє цінність для садово-паркового 

господарства, то його живці передано в лабораторію для проведення 

клонального мікророзмноження. 

Виявлені дерева є одними з останніх унікальних дерев, які залишились 

від часів створення парку. Вони мають біологічну, наукову, історико-культурну 
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та естетичну цінність, пов’язану зі значним віком та видовою рідкістю. 

Представлені дерева є деревами-старожилами, свідками минулого, рідкісними 

інтродуцентами, що добре адаптувалися в умовах Поділля. Зважаючи на це, 

вказані дерева доцільно взяти під охорону держави на правах ботанічних 

пам’яток природи місцевого значення.  

Вікові дерева на території ППСПМ Тернопільщини є безцінним 

надбанням, історичною і культурною спадщиною, пам’ятками природи, тому 

доцільно вжити заходів  для їх збереження та покращення санітарного стану. 

 

  

Рис. 4.10. Віковий екземпляр 

Stypholobium japonicum Schott. 

‘Pendula’ (Заліщицький парк, 

2017 р.) 

Рис. 4.11. Віковий екземпляр 

Gymnocladus dioicus (L.)  C. Koch 

(Заліщицький парк, 2017 р.) 

 

Проведений аутфітосозологічний аналіз заповідної дендрофлори 

досліджених парків показав, що найбільша кількість видів раритетної фракції 

занесена до ЧС МСОП (табл. 4.6), (додаток Д). 
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Таблиця 4.6 

Аутфітосозологічна структура заповідної дендрофлори досліджених 

парків 

Червоний список 
Категорія 

раритетності  
Кількість видів 

% від загальної 

кількості 

раритетних видів 

ЧС МСОП 

EN 2 6,9 

NT 1 3,4 

LR/Ic 13 44,8 

LR/nt 1 3,4 

LC 2 6,9 

VU 4 13,8 

ЄЧС R 2 6,9 

ЧКУ 

I 1 3,4 

II 2 6,9 

V 1 3,4 

Разом 29 100 

 

Найбільша кількість видів згідно категоризації Комісії МСОП 

знаходяться під невеликою загрозою (13 видів або 44,8 %): Chamaecyparis 

pisifera (Siebold & Zucc.) Endl., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix decidua 

Mill., Pseudotsuga menziesii  (Mirb.) Franco, Pinus nigra J.F.Arnold, Pinus strobus 

L., Taxus baccata L., Thuja occidentalis L., Thuja plicata Donn ex D.Don, Picea 

pungens Engelm., Picea glauca (Moench) Voss, Juniperus communis L., Juniperus  

sabina L. Ginkgo biloba L. і Malus niedzwetzkyana Dieck ex Koehne знаходиться 

під загрозою. У досліджуваних парках виявлено чотири види, які належать до 

ЧКУ:  Betula obscura A. Kotula, Larix × polonica Racib., Taxus baccata L. і Thuja 

occidentalis L. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. За систематичним розподілом насадження ППСПМ Тернопільської 

області представлені  4 родинами, 11 родами, 21 видом і 19 культиварами 

відділу Pinophyta, на які припадає 23,4 % загальної кількості таксонів. 
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Magnoliophyta представлені 28 родинами, 66 родами, 116 видами та 15 

культиварами, що становить  76,6 % від загальної кількості. 

2. Найрепрезентативнішою за кількісним складом видового та 

внутрішньовидового різноманіття виявилася дендрологічна колекція Раївського 

парку (98 таксонів), найобмеженішою – у Залишках парку в с. Млиниська 

(12 таксонів). 

3. Вікові дерева ППСПМ Тернопільщини представлені 30 видами та 

двома культиварами (Fagus sylvatica L.‘Atropunicea’ West. і Stypholobium 

japonicum Schott. ‘Pendula’), більшість з яких (24 види) відносяться до відділу 

покритонасінних. Вікові особини деревних інтродуцентів виявлено на території 

восьми парків (Більче-Золотецького, Заліщицького, Раївського, Скала-

Подільського, Плотицького, Коропецького, Гримайлівського парків та в 

залишках парку в с. Млиниська).  

4. Території п’яти ботанічних пам’яток природи місцевого значення 

входять до складу територій ППСПМ – Раївського та Заліщицького. 

Оцінювання п’яти вікових дерев, які мають статус ботанічних пам’яток 

природи, показало, що санітарний стан  «Дуба Богдана Хмельницького» 

незадовільний (VІ). Дещо кращий стан має Дуб «Велетень» (ІІІ категорія), а 

найкращим станом серед цих вікових дерев відзначаються Дуб «Богатир», Дуб 

«Над Дністром» і Гінкго Ігнатія Браницького (ІІ категорія). 

5. У Заліщицькому парку виявлено вікові дерева-інтродуценти 

Gymnocladus dioicus (L.) C. Koch віком 130 років та Stypholobium japonicum 

Schott. ‘Pendula’ віком 150 років, які за своєю біологічною, науковою, історико-

культурною і естетичною цінністю можуть бути рекомендовані до заповідання.  

 

Матеріали розділу опубліковані в таких наукових працях автора: [4, 137, 

115, 84, 131, 129, 114, 126]. 
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РОЗДІЛ 5 

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ  ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

ВИКОРИСТАННЯ ПАРКІВ-ПАМ’ЯТОК САДОВО-ПАРКОВОГО 

МИСТЕЦТВА ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 

 

5.1. Оцінка сучасного стану та рівня збереженості історичних парків 

 
Важливим етапом при дослідженні історичних парків є оцінювання 

культурно-історичної цінності парків на сучасному етапі. У парках з часом 

відбувається зміни через дію негативних природних і антропогенних чинників,  

а також відсутність належного догляду, тому необхідно здійснювати системний 

моніторинг за їх розвитком [26].     

Оцінку 4 бали за критерієм щодо наявності достовірної інформації про 

особливості формування та розвитку садово-паркового об’єкта в історичному 

аспекті надано Раївському, Вишнівецькому і Скала-Подільському паркам, 

оскільки наявна письмова інформація щодо видового складу рослин, 

іконографічні та картографічні матеріали окремих періодів розвитку даних 

об’єктів (додаток Ж). Оцінка у 3 бали надана Більче-Золотецькому, 

Заліщицькому, Плотицькому, Микулинецькому і Старому парку, оскільки 

наявні достовірні дані в офіційних виданнях щодо дати створення об’єктів, 

основні етапи розвитку та окремі дані щодо видового складу рослин. Наявність 

уривкових даних в літературних джерелах та архівних матеріалах щодо 

особливостей формування та розвитку Залишків старовинного парку в 

с. Бережанка та Залишків старовинного парку с. Млиниська, тому оцінка за цим 

критерієм знаходиться на рівні 1 балу. 

За оцінюванням планувальної структури встановлено, що у Раївському 

(рис. 5.1), Скала-Подільському і Заліщицькому парках у планувальній структурі 

збереглися всі елементи центральної частини, наявні основні перспективні, 

композиційні вісі та акценти.  
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а б 

  

в г 

Рис. 5.1.  Територія Раївського парку на фрагментах карт різних років 

(а – 1779–1783 рр., б – 1861–1864 рр.,  в – 1939 р., г – супутниковий знімок 

(2018 р.) 

 

У Старому парку наявні основні елементи центральної частини 

композиції планувальної структури періоду розквіту та збережені основні 

композиційні вісі, що може бути оцінено у 3 бали. Оцінка у 2 бали була 

виставлена Вишнівецькому, Коропецькому і Гримайлівському паркам. 

 У Залишках старовинного парку в с. Млиниська і Залишках 

старовинного парку в с. Бережанка збережені окремі елементи планувальної 

структури, однак загалом вона порушена, не відповідає періоду розквіту об'єкта 

і може бути оцінена 1 балом. 

Оцінювання за композицією рослинності та особливостями просторової 

організації історичного парку показало, що хаотичне розміщення рослин по 

території і масиви без вираженої композиційної цілісності характерні для 

Залишків старовинного парку в с. Млиниська та Залишків старовинного парку в 



114 

с. Бережанка, тому така композиція оцінюється 1 балом. У Гримайлівському, 

Вишнівецькому і Коропецькому парках виявлено невідповідність загальної 

композиції рослин періоду функціонування об’єкта як садибно-паркового 

комплексу, тому оцінка становить 2 бали. Оцінка у 3 бали виставлена для 

Старого парку, Більче-Золотецького, Плотицького і Микулинецького парків, їх 

сучасна композиція рослин відповідає різним періодам функціонування 

об’єктів. Чотири досліджувані об’єкти оцінено 4 балами (Раївський, Скала-

Подільський, Заліщицький, Язловецький парки), оскільки  композиції рослин 

відповідають періоду розквіту, наявні елементи просторової організації парку, 

які відповідають різним історичним періодам. 

Аналіз видового складу деревних рослин та їх взаємне розміщення 

порівняно з періодом розквіту показав, що  найвищий бал надано Скала-

Подільському і Заліщицькому паркам, оскільки їх насадження утворені 

деревними видами, які відповідають періоду розквіту. Раївський, Більче-

Золотецький, Коропецький, Гримайлівський, Плотицький та Старий парки 

отримують оцінку 4 бали за даним критерієм. У Вишнівецькому, Язловецькому 

та Микулинецькому парках насадження утворені деревними видами, які 

відповідають періоду розквіту парку, але сформовані пізніше і можуть бути 

оцінені 3 балами. Оцінкою у 1 бал оцінено видовий склад рослин у Залишках 

старовинного парку в с. Бережанка та Залишках старовинного парку в 

с. Млиниська. 

Значна кількість вікових дерев зосереджена у Більче-Золотецькому, 

Скала-Подільському (рис. 5.2), Раївському і Заліщицькому парках, тому 

найвищу оцінку за четвертим критерієм надано цим об’єктам (додаток И). 

Оцінка у 4 бали надана Коропецькому і Микулинецькому паркам, через 

наявність в центральній частині парку багатовікових дерев, які відповідають 

періоду розквіту (рис. 5.3). Наявність багатовікових екземплярів 

інтродукованих та аборигенних видів дерев на території Вишнівецького, 

Гримайлівського, Плотицького, Язловецького та Старого парків оцінено 

3 балами. Оцінка у 2 бали виставлена для Залишків старовинного парку в 
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с. Бережанка та Залишків старовинного парку в с. Млиниська, на їх території 

зростають вікові екземпляри, які знаходяться у задовільному стані.  

  

Рис. 5.2. Вікове дерево липи 

серцелистої (Скала-Подільський парк) 

Рис. 5.3. Вікове дерево ясена 

звичайного у Коропецькому парку 

 

Палацові споруди Гримайлівського парку, парків у с. Бережанка та у 

с. Млиниська були зруйновані. У 2 бали оцінено архітектурні елементи Скала-

Подільського і Більче-Золотецького парків (додаток И). Палаци Плотицького та 

Язловецького парків мають історичну цінність і можуть бути оцінені 3 балами. 

Наявність палацових будівель у Раївському (рис. 5.4), Заліщицькому, 

Коропецькому (рис. 5.7), і Микулинецькому парках (рис. 5.5), що мають статус 

пам’яток архітектури, дає можливість надання 4 балів цим об’єктам. Оцінку у 5 

балів надано Вишнівецькому парку, у кому знаходиться функціонуюча 

пам’ятка архітектури – Вишнівецький палац (рис. 5.6). 

 

 

Рис. 5.4. Палац Потоцьких у 

Раївському парку 

Рис. 5.5 Палац графів Реїв у 

Микулинецькому парку 
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Рис. 5.6. Вишнівецький палац Рис. 5.7 Палац Бадені у 

Коропецькому парку 

Археологічно цінну ділянку з великим історичним значенням, виявлено у 

Більче-Золотецькому парку. У всіх інших об’єктах відсутня інформація щодо  

можливої наявності археологічно цінних ділянок. 

Водойми у задовільному стані виявлено у Раївському парку (рис. 5.8), це 

дає можливість надання 4 балів. У три бали оцінено Скала-Подільський парк, 

водойма якого перебуває у незадовільному стані (рис. 5.9). Оцінку в 1 бал 

отримують Більче-Золотецький (рис. 5.10), Коропецький і Заліщицький парки. 

  
а б 

Рис. 5.8. Водойми у Раївському парку: а – верхній ставок, б – нижній 

ставок 

  

Рис. 5.9. Водойма у Скала-

Подільському парку 

Рис. 5.10. Заросла водойма у 

Більче-Золотецькому парку 
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Оцінку 0 балів можна поставити Залишкам старовинного парку в 

с. Млиниська і Залишкам старовинного парку в с. Бережанка, у яких дорожньо-

стежкова мережа повністю змінена, порівняно з періодом розквіту парку. У 

Микулинецькому (рис. 5.11), Коропецькому, Гримайлівському і Старому 

парках дорожньо-стежкова мережа збережена тільки на периферійних частинах 

і оцінюється 2 балами. Оцінку 3 бали за даним критерієм надано п’ятьом 

об’єктам. У 4 бали оцінюється дорожньо-стежкова мережа Скала-Подільського 

парку, тип покриття якої схожий на той, що відповідає періоду розквіту, на 

периферії спостерігаються ділянки з елементами мощення періоду розквіту 

(рис. 5.12).  

  

 

Рис. 5.11. Збережений фрагмент 

дорожньо-стежкового покриття у 

Скала-Подільському парку 

 

Рис. 5.12. Доріжка із сходами у 

Микулинецькому парку 

 

Квітникове оформлення Коропецького парку може бути оцінено у 3 бали. 

Два бали надано Раївському, Скала-Подільському, Заліщицькому, 

Плотицькому, Микулинецькому, Язловецькому та Старому паркам, квітникове 

оформлення яких наявне лише в центральній частині, однак тематиці візерунків 

та видовому складу рослин притаманний виключно декоративний характер. 
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Один бал за даним критерієм надається Гримайлівському, Вишнівецькому і 

Більче-Золотецькому паркам. Цілковита відсутність квітникового оформлення 

та газону у Залишках старовинного парку в с. Млиниська та у Залишках 

старовинного парку в с. Бережанка оцінюється у 0 балів.  

На основі проведених комплексних досліджень визначено найбільш 

цікаві в плані історико-культурного значення об’єкти. Результати проведених 

досліджень систематизовано та приведено до числових значень з метою 

зручності порівняння досліджуваних об’єктів (рис. 5.1).  

За результатами оцінювання Залишки старовинного парку в с. Бережанка 

й Залишки старовинного парку в с. Млиниська не мають історичної цінності та 

потребують відновлювальних заходів. 

Виявлено, що до категорії цінних історичних парків належить дев’ять 

об’єктів, які вирізняються високими архітектурно-естетичними якостями 

композиційних елементів (Більче-Золотецький, Раївський, Скала-Подільський, 

Вишнівецький, Заліщицький, Коропецький, Плотицький, Язловецький, 

Микулинецький). До категорії малоцінних віднесено Гримайлівський парк і 

Старий парк, які потребують відновлення композиції паркового простору.  

Отже, враховуючи вищенаведене, визначений загальний бал за 

критеріями комплексної оцінки ППСПМ характеризує заповідні парки вцілому, 

а також доцільність використання об’єктів відповідно до основних функцій. 

В результаті проведеного комплексного дослідження побудовано схеми 

комплексної оцінки  ППСПМ загальнодержавного значення (рис. 5.14 – 5.17). 

У парках-пам’ятках виділено ділянки, які підлягають збереженню, 

реконструкції та переплануванню. Значну територію Раївського (65 %) і Скала-

Подільського (75 %), Більче-Золотецького (50 %) і Вишнівецького (50 %) 

парків парків потребно реконструювати.  
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Рис. 5.14. Схема комплексної оцінки Скала-Подільського парку 



121 

          Рис. 5.15. Схема комплексної оцінки Більче-Золотецького парку 

 

  
Рис. 5.16. Схема комплексної оцінки Вишнівецького парку 
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Рис. 5.17. Схема комплексної оцінки Раївського парку        

 

Результати комплексного оцінювання ППСПМ Тернопільської області 

можуть бути основою при формуванні науково-обґрунтованих концепцій 

розвитку парків та проєктів їх реконструкції (Раївський, Вишнівецький, 

Заліщицький, Коропецький, Плотицький, Язловецький, Гримайлівський парк, 

Старий парк, Залишки старовинного парку в с. Бережанка й Залишки 

старовинного парку в с. Млиниська), спрямованих на підвищення естетичних 

якостей парків, їх збереження і раціонального використання, популяризації та 

адаптації до сучасних містобудівельних та суспільних умов. 

 

5.2. Комплекс заходів щодо збереження дендрофлори, поліпшення 

територіальної організації та ландшафтно-композиційних характеристик 

парків-пам’яток садово-паркового мистецтва Тернопільщини 

  

Головним завданням при утриманні ППСПМ є збереження на їх 

територіях природних та штучних паркових ландшафтів, пам’яток культурної 

спадщини, цінних рослин-інтродуцентів, вікових дерев, здійснення історичної 

реконструкції насаджень та архітектурних форм відповідно до проєктів їх 

утримання та реконструкції [59]. 

Відновлення старовинних парків передбачає проведення заходів, 

пов’язаних із впорядкуванням паркової території, регулюванням 

фітоценотичної структури насаджень, створенням оптимального середовища 

для рослинності. До таких методів можна віднести консервацію елементів 

палацово-паркових комплексів, реконструкцію і реставрацію насаджень [51]. 

Інвентаризація та оцінка стану насаджень ППСПМ Тернопільщини 

засвідчила, що у багатьох парках (Раївський, Скала-Подільський, Більче-

Золотецький, Вишнівецький, Гримайлівський, Плотицький, Заліщицький, 

Залишки парку в с. Млиниська і с.Бережанка, Микулинецький, Коропецький) 
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значна частина дерев, серед яких є вікові, вимагає консервації, охорони та 

збереження. 

З метою збереження, підтримання та відновлення паркових ландшафтних 

композицій ППСПМ Тернопільщини запроєктовано проведення комплексу 

санітарно-оздоровчих заходів, направлених на формування здорових, 

біологічно стійких насаджень, підтримання оптимальної структури, повноти і 

видового складу дендрофлори парків. З метою забезпечення цього комплексу 

заходів передбачено видалення сухостійних, усихаючих, ослаблених та 

вітровальних дерев, оскільки вони є вогнищами розвитку осередків 

різноманітних шкідників та захворювань та поширення їх збудників на здорові 

дерева, а також є джерелом підвищеної небезпеки для відвідувачів парків 

(Раївський, Скала-Подільський, Більче-Золотецький, Вишнівецький, 

Гримайлівський, Плотицький, Заліщицький, Залишки старовинного парку в с. 

Млиниська і Залишки старовинного парку в с.Бережанка, Микулинецький, 

Коропецький). Також передбачений індивідуальний захист дерев: лікування 

ран, видалення плодових тіл дереворуйнівних грибів, видалення всохлих гілок 

у кронах, замазування ран після обрізки тощо (в усіх парках).  

У ППСПМ Тернопільщини потрібно проводити періодичні 

фітопатологічні обстеження для виявлення видового складу фітопатогенних 

грибів та ступеня ураженості ними насаджень.  

У ході досліджень ППСПМ Тернопільщини виявлено значну кількість 

дерев, уражених хворобами, пошкоджених, пригнічених чи таких, що 

заважають росту цінних видів (рис. 5.17 – 5.21). В даний час важливе значення 

в парках мають заходи щодо визначення і регулювання рекреаційних 

навантажень, профілактика механічних та інших ушкоджень дерев 

антропогенними факторами. 

Особливої уваги потребують вікові дерева ясена звичайного, липи 

серцелистої, дуба звичайного, гіркокаштана звичайного, акації білої. Більшість 

з них уражені грибами-трутовиками, які викликають не завжди помітну зовні 

стовбурову гниль, котра, натомість, не просто ослаблює дерево фізіологічно, а 
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й нівелює його механічну міцність. Такі дерева стають небезпечними для 

відвідувачів, тварин, транспорту, особливо, коли вони ростуть над дорогами і 

пішохідними стежками. 

  

а) Більче-Золотецький парк б) Плотицький парк 

Рис. 5.18. Види уражень паркових насаджень: а – трутовик, б – дупло 

 

Необхідність реконструкції насаджень ППСПМ Тернопільщини 

викликана їх природним старінням (рис. 5.22), недоліками в композиційному 

плануванні, допущеними при створенні, негативним впливом експлуатації та 

недостатністю догляду, зміною кліматичних показників (рис. 5.23), що 

спричинили зміни в об’ємно-просторовій організації об’єктів. 

  

Рис. 5.19. Уражене стовбуровою 

гниллю  дерево липи серцелистої  

Більче-Золотецькому парку 

Рис. 5.20. Пошкоджене 

шкідниками дерево у Скала-

Подільському парку 
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Рис. 5.21. Пошкодження 

стовбура дерева у Скала-Подільському 

парку 

Рис. 5.22. Уражене стовбуровою 

гниллю дерево у Гримайлівському 

парку 

  

Рис. 5.23. Сухостійне дерево  

сосни звичайної у Раївському парку 

Рис. 5.24. Сухостійні хвойні 

дерева у Гримайлівському парку 

 

На основі здійсненої оцінки санітарного стану ботанічних пам’яток 

природи пропонуємо низку організаційних, оздоровчих і технологічних заходів 

щодо їх збереження: а) створити карту геопросторового розташування вікових 

дерев, пов’язану із комп’ютерною базою даних з фіксуванням усіх щорічних 

змін, які стосуються вікових дерев; б) здійснити організаційні заходи з метою 

зменшення рекреаційного навантаження в межах площі проекції крони 

(встановлення огорожі для повного обмеження доступу відпочиваючих до 

дерева (Дуб Богдана Хмельницького, Дуб «Велетень», Дуб «Богатир», Дуб 

«Над Дністром»); в) встановити інформаційні іменні таблички (Дуб «Велетень» 

та Дуб «Над Дністром»); провести лікувальні заходи щодо уражених хворобами 
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вікових дерев за сучасними екологічно обґрунтованими технологіями, у т. ч. і 

методами арбористики. 

Тому у всіх досліджуваних парках необхідно провести комплекс заходів: 

оптимізація планувальної структури, ландшафтні та санітарні рубки, 

повернення домінуючої ролі видам, які складали основу парку при його 

створенні, збагачення видового складу, формування узлісь та галявин, 

оптимізації трав’яного вкриття, квіткового оформлення, підвищення рівня 

благоустрою. 

За результатами аналізу територіальної організації  парків як заповідних 

садово-паркових об’єктів, ландшафтно-композиційного аналізу їх територій, 

сформовано рекомендації щодо поліпшення вказаних характеристик. Так, на 

основі ландшафтно-композиційного аналізу визначено, що заходи відновлення 

повинні бути спрямовані на збільшення їх рекреаційних та естетичних якостей 

(рис. 5.25). 

Аналізуючи сучасний стан композиційно-просторової структури парків, 

визначено, що доцільне впровадження таких заходів відновлення, як: 

реконструкція просторової структури парків зі збільшенням частки 

напіввідкритих та відкритих просторів за рахунок закритих (Гримайлівський, 

Раївський); реставрація та реконструкція дорожньо-стежкової мережі з метою 

створення нових маршрутів з новими видовими точками (усі парки); 

реставрація перспективних вісей (Гримайлівський, Скала-Подільський, 

Вишнівецький, Раївський); реконструкція композиційних центрів 

(Гримайлівський, Більче-Золотецький, Вишнівецький); реставрація водних 

пристроїв (Більче-Золотецький, Коропецький, Скала-Подільський, Раївський), 

реконструкція мережі акцентів із малих архітектурних форм та елементів 

благоустрою (усі парки); організація охоронних заходів щодо їх території 

загалом.  

За результатами аналізу ступеня збереженості та цілісності композиційної 

побудови встановлена необхідність для більшості парків проведення комплексу 

заходів відновлення, які охоплюють реконструкцію і реставрацію різних 
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компонентів ландшафту й планувальної структури залежно від первинного 

задуму, сучасної ситуації та їх функціонального призначення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.25. Заходи відновлення ППСПМ Тернопільщини 

консервація найцінніших рослинних 

угруповувань лісового ландшафту 

Скала-Подільський 

ЗАХОДИ ВІДНОВЛЕННЯ 

 

реконструкція рельєфу 

застосування прийомів геопластики  

Більче-Золотецький, Раївський, Скала-

Подільський, Коропецький, 

Плотицький 

  

реставрація водойм 

відновлення функціонування 

Більче-Золотецький, Коропецький 

проведення очищення 

Скала-Подільський, Раївський 

часткової реконструкції 

існуючих ландшафтних 

композицій 

консервація та відтворення найцінніших 

компонентів насаджень 

усі парки 

 

реогранізація розподілу 

паркових ландшафтів 

реконструкція паркових ландшафтів 

лучного (Залишки парку в с. Млиниська), 

садового (Коропецький) та лісового 

(Раївський, Скала-Подільський, 

Гримайлівський, Плотицький) 
 

реставрація регулярних елементів 

Раївський, Вишнівецький, Заліщицький, 

Микулинецький, Плотицький, 

Язловецький, Старий парк 
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Необхідно розробити проєкти організації території усіх досліджуваних 

парків, провести організаційно-охоронні заходи з метою забезпечення 

відповідного режиму користування їх функціональних зон та підзон. До того ж 

Микулинецький парк потребує подання клопотання до органів влади щодо 

заповідання як ППСПМ місцевого значення.  

Основною проблемою парків на сучасному етапі є незначна кількість 

(Плотицький, Скала-Подільський, Гримайлівський, Вишнівецький), а у 

більшості випадків і повна відсутність красивоквітучих кущів. 

Важливою складовою заходів відновлення у більшості досліджуваних 

парків також може стати часткова реконструкція насаджень, яка спрямована на:  

− підвищення кількісного таксономічного складу, участі інтродукованих 

рослин, насамперед у Раївському, Скала-Подільському, Вишнівецькому і 

Більче-Золотецькому  парках;  

− розрідження рослинних угруповувань, проведення санітарних заходів 

(омолодження кущових видів і санітарна рубка, видалення самосіву й порослі 

малоцінних, інвазійних та експансивних деревних і трав’янистих видів) 

(Раївський, Скала-Подільський, Вишнівецький, Більче-Золотецький, 

Гримайлівський, Заліщицький, Старий парк, Коропецький, Залишки 

старовинного парку в с. Млиниська, Залишки старовинного парку в 

с. Бережанка); 

− розширення мережі дендроакцентів з урахуванням сезонних змін за 

рахунок наявних естетично-цінних рослин, на які доцільно розкрити види та 

покращити умови їх зростання, завдяки висаджуванню нових декоративних і 

цінних видів та культиварів деревних рослин; 

− підвищення репрезентативності засобів гармонізації композиції, 

зокрема при поєднанні існуючих та новостворених композицій (в усіх парках). 

При цьому актуальними в усіх парках залишаються заходи щодо 

консервації та відтворення найцінніших їх компонентів, зокрема раритених, 

господарсько-цінних та вікових деревних рослин, насамперед у Раївському, 

Скала-Подільському, Вишнівцькому, Більче-Золотецькому, Гримайлівському, 
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Коропецькому, Плотицькому, Язловецькому, Микулинецькому, Заліщицькому, 

Старому парках і у Залишках старовинного парку в с. Млиниська та у Залишках 

старовинного парку в с. Бережанка.  

Отже, звідси, можна стверджувати про доцільність та можливість 

підвищення кількісного та якісного складу мережі ППСПМ Тернопільщини за 

рахунок здійснення комплексу науково обґрунтованих заходів відновлення 

щодо поліпшення їх територіальної організації та ландшафтно-композиційних 

характеристик (додаток Л). 

Під час планування реконструкцій у старовинних парках доцільно 

зберігати листяні види аборигенної флори, якщо вони не порушують 

ландшафтної композиції. Особливо обережно треба підходити до 

інтродуцентів, оптимізуючи умови їх зростання та послаблюючи конкуренцію 

аборигенних видів. Враховуючи широкий асортимент деревних видів у парках, 

доцільно під час планування реконструкцій насаджень визначати 

перспективність залишених і призначених до вирубування дерев і кущів за 

їхніми фізіономічними ознаками у складі майбутніх композицій. У такий спосіб 

можна істотно покращити склад і стан деревних насаджень у ППСПМ 

Тернопільщини. 

Реалізація перелічених заходів з утримання та реконструкції парків 

посилить їх цінність як об’єктів національного надбання, щодо яких 

встановлений особливий режим охорони, відтворення та використання, а також 

зробить їх цінними об’єктами для організації на їх базі туристично-

рекреаційної діяльності. 

 

5.3 Перспективи використання парків-пам’яток садово-паркового 

мистецтва Тернопільщини  

 

Садово-паркові ландшафти слід розглядати як важливі об’єкти 

рекреаційно-туристичної діяльності населення. ППСПМ Тернопільської області 

володіють цінними рекреаційними ресурсами, що сприяє  розвитку в їх межах 
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рекреаційної діяльності. Проте, через недостатній або відсутній догляд при 

експлуатації ППСПМ більшість з них знаходяться у занедбаному стані. 

Землекористувачі або землевласники, у віданні яких є заповідні об'єкти, не 

виконують робіт щодо реставрації, реконструкції, консервації парків та їх 

охорони через недостатнє та несвоєчасне фінансування. Для популяризації 

ППСПМ Тернопільщини та для ефективної організації їх території потрібно 

провести реконструкцію й розвинути на їх території мережу об’єктів 

рекреаційно-туристичної інфраструктури. 

Для ефективного використання ППСПМ Тернопільщини необхідно 

відновити паркові ландшафти (Раївський, Гримайлівський, Вишнівецький, 

Скала-Подільський, Коропецький, Залишки парку в с. Млиниська та с. 

Бережанка, Плотицький, Заліщицький), що поверне високі декоративні та 

естетичні якості (створення нових ландшафтних композицій з низькорослих 

деревних видів рослин, асортимент яких співпадає з парковим, та декоративних 

кущів, покращення природних та штучних газонних покриттів, формування 

квітникових композицій), удосконалення організації території парку 

(оптимізація дорожно-стежкової мережі), здійснити заходи з покращення 

благоустрою території парку (улаштування паркових доріжок, мощених 

бруківкою, та покриття окремих з них інертними матеріалами (гранітним 

відсівом), встановлення малих архітектурних форм, освітлення території парків, 

капітальний ремонт огорожі території парків, встановлення інформаційних 

знаків і стендів), провести заходи з покращення рекреаційних можливостей 

парку (реконструкція спортивних майданчиків, створити місця для коротко- і 

довготривалого відпочинку).  

Зазвичай рекреація у ППСПМ проводиться у вигляді пасивного 

відпочинку у навколишньому природному середовищі. Вивчення ППСПМ 

Тернопільської області дозволяє стверджувати, що вони є перспективними з 

точки зору організації в їх межах рекреації.  

Території ППСПМ Тернопільщини можна використовувати для 

проведення екоосвітніх заходів, організації тематичних екомаршрутів. 
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Важливим кроком для розвитку рекреаційної привабливості ППСПМ області є 

проведення в їх межах екскурсій, створення музейної експозиції. Велику роль 

відіграє екологічне та естетичне виховання, пов’язане не тільки з формуванням 

бережливого ставлення до навколишнього середовища, але і з розумінням 

історико-культурної та естетичної суті об’єктів садово-паркового мистецтва. 

Також парки можна використовувати як туристичні об’єкти на маршрутах 

екскурсійних програм туристичних фірм. 

Шлях до удосконалення діяльності парків полягає в формуванні та 

реалізації програм функціонування ППСПМ Тернопільщини на різних рівнях 

державного управління. Нами виділено напрями перспективного використання 

ППСПМ Тернопільщини (рис. 5.26). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.26. Напрями використання ППСПМ Тернопільщини 

 

З метою збалансованого рекреаційного використання ППСПМ 

Тернопільщини вважаємо за необхідне забезпечити: розвиток інфраструктури, 

будівництво об’єктів відпочинку та дозвілля; організація та проведення 

виставок, презентацій, розважальних та культурно-масових заходів; збільшення 

кількості відвідувачів парків, що буде сприяти поповненню місцевих бюджетів; 

підвищення якості життя місцевого населення через надання більш якісних 

послуг в галузі оздоровлення та відпочинку; організація різнопланового, 

комфортного та безпечного колективного, екскурсійного та сімейного 

відпочинку. Отже, актуальним завданням є пристосування ППСПМ 

Напрями використання ППСПМ Тернопільщини 
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Тернопільщини для сучасного туристично-рекреаційного використання зі 

збереженням їхньої історичної образної і планувальної характеристики. 

Створення маршрутів екологічної стежки сприяє оптимальному 

використанню ресурсів навколишнього середовища, регулюванню 

неконтрольованого потоку відвідувачів, особливо на територіях природно-

заповідного фонду, зокрема у ППСПМ [35]. Для ППСПМ загальнодержавного 

значення Тернопільщини  складено схеми туристичної екологічної стежки. 

Туристичний маршрут для Більче-Золотецького і Скала-Подільського парків 

має кільцеву схему, для Вишнівецького і Раївського парків – комбіновану 

(рис. 5.27 – 5.30). 

Розроблені маршрути екологічної стежки спонукатимуть відвідувачів 

бережно ставитись до природи, сприятимуть збереженню вікових дерев, 

оптимальному використанню ресурсів навколишнього середовища; 

сприятимуть популяризації пам’яток матеріальної і духовної спадщини та 

регулюванню неконтрольованого потоку відвідувачів на території парків [35]. 

 

Рис. 5.27. Схема туристичного маршруту по Більче-Золотецькому парку 
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Рис. 5.28. Схема туристичного маршруту по Вишнівецькому парку 

 

Рис. 5.29. Схема туристичного маршруту по Раївському парку 
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Рис. 5.30. Схема туристичного маршруту по Скала-Подільському парку 

 

Для раціонального використання парку-пам’ятки з культурно-освітньою 

метою, а також повноцінного його збереження доцільно проводити усереднені 

розрахунки перспективного відвідування території і допустимої щільності 

відвідувачів в різних функціональних зонах [51]. 

Для охорони та збереження ППСПМ, забезпечення режиму території 

парків, визначеного Положенням про них, організації використання території 

парків в оздоровчих, рекреаційних і еколого-виховних цілях, поширення 

екологічних знань серед населення Землекористувачу необхідно вводити у 

ППСПМ три штатні одиниці: одну – завідувача парку та дві – робітників 

зеленого господарства із сезонним характером робіт. 

Для перспективного розвитку ППСПМ Тернопільщини необхідне 

ефективне управління ними, здійснення історичної реконструкції насаджень та 

архітектурних форм відповідно до проєктів їх утримання та реконструкції. 
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Висновки до розділу 5 

 

1. Визначено найбільш цінні в плані історико-культурного значення 

об’єкти. Виявлено, що до категорії цінних історичних парків належить дев’ять 

об’єктів (56 %), які вирізняються високими архітектурно-естетичними якостями 

композиційних елементів. До категорії малоцінних віднесено Гримайлівський 

парк (16 балів) і Старий парк (20 балів), які потребують відновлення композиції 

паркового простору. Залишки старовинного парку в с. Бережанка оцінені у 

6 балів і Залишки старовинного парку в с. Млиниська – 6 балів, тобото наразі 

не мають історичної цінності та потребують відновлювальних заходів. 

2. З метою збереження, підтримання та відновлення паркових 

ландшафтних композицій, покращення туристичної привабливості ППСПМ 

необхідно провести санітарно-оздоровчі заходи, які будуть направлені на 

формування здорових, біологічно стійких насаджень, підтримання оптимальної 

структури, повноти і видового складу дендрофлори парків. 

3. Реалізація заходів з утримання та реконструкції парків посилить їх 

цінність як об’єктів національного надбання, щодо яких встановлений 

особливий режим охорони, відтворення та використання, а також зробить їх 

цінними об’єктами для організації на їх базі туристично-рекреаційної 

діяльності. 

4. За результатами оцінки санітарного та естетичного стану визначних 

дерев запропоновано низку організаційних і технологічних заходів щодо їх 

лікування та збереження (створення карти геопросторового розташування 

вікових дерев, здійснення організаційних заходів з метою зменшення 

рекреаційного навантаження в межах площі проекції крони, встановлення 

інформаційних іменних табличок, проведення лікувальних заходів щодо 

уражених хворобами вікових дерев за сучасними екологічно обґрунтованими 

технологіями, у т. ч. і методами арбористики). 
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5. Доцільно здійснити комплекс науково обґрунтованих заходів 

відновлення щодо поліпшення територіальної організації та ландшафтно-

композиційних характеристик ППСПМ Тернопільщини. 

6. Для ефективного використання ППСПМ Тернопільщини необхідно 

відновити порушені паркові ландшафти, що поверне високі декоративні та 

естетичні якості парків, удосконалення організації території парку (оптимізація 

дорожно-стежкової мережі), здійснити заходи з покращення благоустрою 

території парку, встановлення малих архітектурних форм, освітлення території 

парків, капітальний ремонт огорожі території парків, встановлення 

інформаційних знаків і стендів, провести заходи з покращення рекреаційних 

можливостей парку (реконструкція спортивних майданчиків, створити місця 

для коротко- і довготривалого відпочинку). 

7. Серед напрямів перспективного використання ППСПМ Тернопільщини 

є рекреаційно-туристична, екскурсійна, екоосвітня, науково-пізнавальна 

діяльність і віртуальна експлуатація. 

 

Матеріали розділу опубліковані у таких працях автора: [86, 133, 130, 126, 

132, 136] 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації проведено ретроспективний аналіз та комплексні 

дослідження парків-пам’яток садово-паркового мистецтва Тернопільщини  

та одного перспективного до заповідання парку. Здійснено таксономічний, 

біоморфологічний, географічний та аутфітосозологічний аналіз, визначено 

категорію цінності історичних парків, сформовано характеристику  

їх територіальної організації та ландшафтно-композиційної структури. 

Запропоновано заходи щодо пристосування їх до сучасних містобудівельних  

та суспільних умов. 

За результатами проведеного дослідження cформульовано наступні 

висновки: 

1. У Тернопільській області розташовано п’ятнадцять парків-пам’яток 

садово-паркового мистецтва (12 заповідних парків і 3 сквери), більшість з яких 

було закладено у XVIII–ХІХ ст. та отримали заповідний статус переважно  

у другій половині ХХ ст. Значну частину (81 %) складають об’єкти, створені  

до 1917 р., які впродовж наступних десятиліть були перетворені в парки різного 

призначення і зазнали суттєвих змін, порівнюючи з періодом створення  

та розквіту, що негативно позначилося на їх збереженості. 

2. У формуванні мережі заповідних парків Тернопільщини виділено п’ять 

періодів: XVII ст. – закладено Язловецький парк, перша половина XVIIІ ст. – 

Вишнівецький і Плотицький, у другій пол. XVIIІ ст. – поч. ХІХ ст. – Раївський, 

Більче-Золотецький, Скала-Подільський, Залишки старовинного парку  

в с. Млиниська, Гримайлівський, Коропецький, Залишки старовинного парку  

в с. Бережанка, у другій пол. ХІХ ст. – Заліщицький і Плотицький, у другій  

пол. ХХ ст. – 3 об’єкти (Сквер ім. Т. Шевченка, Сквер по вулиці В. Чорновола, 

Сквер Кобзаря). У процесі культурно-історичного оцінювання визначено 

культурно-історичну цінність парків, архітектурних споруд та виокремлено 

зони різних періодів планування. 
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3. За результатами флористичного аналізу парків-пам’яток садово-

паркового мистецтва Тернопільщини виявлено 137 видів та 34 культивари,  

що об’єднані у 76 родів, які відносяться до 32 родин. Відділ Pinophyta 

представлений 4 родинами, 11 родами, 21 видом і 19 культиварами,  

на які припадає 23,4 % загальної кількості таксонів. Рослини Magnoliophyta 

представлені 28 родинами, 65 родами, 116 видами та 15 культиварами,  

що відповідно становить 76,6 %. 25 % родин мають по одному виду або 

культивару, 50 % – 2–5 таксонів. Провідними за кількістю видів та культиварів 

є родини Rosaceae (35 видів і культиварів), Cupressaceae (19), Pinaceae (18), 

Salicaceae (12) і Sapindaceae (9). 

4. Найрепрезентативнішою за кількісним складом видового та 

внутрішньовидового різноманіття є колекція Раївського парку (98 таксонів), 

найобмеженішою – у Залишках старовинного парку в с. Млиниська 

(12 таксонів). 

5. Виявлені вікові дерева в парках-пам’ятках садово-паркового мистецтва 

Тернопільщини представлені 30 видами та 2 культиварами (Fagus 

sylvatica L.‘Atropunicea’ West. і Stypholobium japonicum Schott. ‘Pendula’), 

більшість з яких (24 види) відносяться до відділу Magnoliophyta. Вікові особини 

деревних інтродуцентів зростають на території восьми парків: Більче-

Золотецького, Заліщицького, Раївського, Скала-Подільського, Плотицького, 

Коропецького, Гримайлівського парків та в Залишках старовинного парку  

в с. Млиниська. Проведено комплексне оцінювання п’яти ботанічних пам’яток 

природи місцевого значення, які входять до складу територій Раївського  

та Заліщицького парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, визначено  

їх санітарний стан та таксаційно-біометричні показники. Вікові дерева-

інтродуценти Gymnocladus dioicus (L.) C. Koch (130 років) та Stypholobium 

japonicum Schott. ‘Pendula’ (150 років) за своєю біологічною, науковою, 

історико-культурною і естетичною цінністю рекомендовано до заповідання.  

6. На основі ландшафтно-композиційного аналізу парків-пам’яток садово-

паркового мистецтва визначено, що переважаючими є закриті та напіввідкриті 
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простори, які характеризуються рівнинним рельєфом, де використано 

комбінований прийом планування зі змішаною та осьовою композиційними 

побудовами. Композиційно цілісними є Раївський, Скала-Подільський, Більче-

Золотецький і Заліщицький парки, тоді як у інших історичних парках наявна 

порушена планувальна структура, слабка репрезентативність композиційних 

акцентів та засобів гармонізації. 

7. За підсумками комплексного оцінювання сучасного стану історичних 

парків Тернопільщини визначено різний рівень їх збереженості. До категорії 

цінних історичних парків належить дев’ять об’єктів (Більче-Золотецький, 

Раївський, Скала-Подільський, Вишнівецький, Заліщицький, Коропецький, 

Плотицький, Язловецький, Микулинецький), які вирізняються високими 

архітектурно-естетичними якостями композиційних елементів. До категорії 

малоцінних віднесено Гримайлівський парк (16 балів) і Старий парк (20 балів), 

які потребують відновлення композиції паркового простору. Залишки 

старовинного парку в с. Бережанка (6 балів) і Залишки старовинного парку  

в с. Млиниська (6 балів) не мають історичної цінності та потребують 

відновлювальних заходів. 

8. Запропоновано рекомендації щодо подальшого функціонування, 

підвищення культурно-історичної цінності, поліпшення територіальної 

організації і ландшафтно-композиційних характеристик парків-пам’яток 

садово-паркового мистецтва Тернопільщини та їх адаптації до сучасних 

містобудівельних умов. Розроблено схеми туристичних екологічних стежок  

для парків-пам’яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. 

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

1. З метою розширення складу колекцій у всіх парках варто відновити 

видовий склад дендрофлори парків, використовуючи інтродуковані і раритетні 

деревні рослини. 

2. Доцільною є розроблення наукового обгрунтування щодо віднесення 

Микулинецького парку до категорії парків-пам’яток садово-паркового 
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мистецтва місцевого значення природно-заповідного фонду України для 

розширення мережі заповідних парків Тернопільщини. 

3. У всіх досліджуваних парках доцільно провести комплекс заходів  

щодо відновлення їх ландшафтно-композиційної структури: реставрацію 

окремих елементів ландшафту (Коропецький, Скала-Подільський, Більче-

Золотецький), реконструкцію насаджень, консервацію певних компонентів 

(Скала-Подільський, Раївський, Більче-Золотецький, Заліщицький), формування 

системи відкритих і напіввідкритих просторів (Раївський, Гримайлівський, 

Більче-Золотецький, Скала-Подільський, Плотицький), реконструкцію 

композиційного центру (Плотицький, Заліщицький, Микулинецький)  

та композиційної структури загалом (Гримайлівський, Коропецький, Залишки 

старовинного парку в с. Бережанка, Залишки старовинного парку  

в с. Млиниська). 

4. Результати комплексного оцінювання парків-пам’яток садово-

паркового мистецтва Тернопільщини доцільно використовувати під час 

розроблення проєктів утримання та реконструкції парків. 
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Додаток А 

Список опублікованих праць здобувача 

 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

1. Крупкіна Л. І., Підховна С. М. Природна та інтродукована 

дендрофлора Раївського парку. Науковий вісник Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. Серія: Лісівництво та декоративне 

садівництво. 2010. Вип. 152. Ч. 1. С. 94–98. (Здобувачем здійснено 

інвентаризаційні дослідження, проаналізовано динаміку кількості 

таксономічного складу). 

2. Кузьович В. С., Підховна С. М. Історія Раївського парку. Науковий 

вісник Національного університету біоресурсів і природокористування 

України. Серія: Лісівництво та декоративне садівництво. 2012. Вип. 171(1). С. 

109–112. (Здобувачем проведено ретроспективний аналіз розвитку Раївського 

парку). 

Статті у наукових фахових виданнях України, 

включених до міжнародних наукометричних баз даних: 

3. Підховна С. М., Гринюк Ю. Г., Тиманська О. Б.  Вікові дерева Більче-

Золотецького парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва. Науковий вісник 

Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: 

Лісівництво та декоративне садівництво. 2017. Вип. 278. С. 99–104. 

(Здобувачем здійснено натурні обстеження та визначено структуру вікових 

дерев у Більче-Золотецькому парку та оцінено їх сучасний стан). 

4. Олексійченко Н. О., Підховна С. М.   Вікові дерева парків-пам’яток 

садово-паркового мистецтва Тернопільщини. Наукові праці Лісівничої академії 

наук України. 2018. Вип. 16. С. 41–49. (Здобувачем здійснено аналіз 

літературних джерел, натурні обстеження та визначено структуру вікових 

дерев у парках-пам’ятках садово-паркового мистецтва Тернопільщини, оцінено 

їх сучасний стан). 
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5. Олексійченко Н. О., Підховна С. М. Ретроспективний аналіз 

формування парків-памяток садово-паркового мистецтва 

Тернопільщини.Науковий вісник НЛТУ України. 2019. Вип. 29 (5). С. 17–21. 

(Здобувачем здійснено аналіз літературних джерел, оцінено їх сучасний стан 

парків). 

Статті в інших наукових виданнях: 

6. Кузьович В. С., Бідолах Д. І., Гринюк Ю. Г., Підховна С.М.  Сучасні 

підходи до відтворення ландшафтно-архітектурних комплексів 

Микулинецького парку. Збірник наук. праць: Жовква крізь століття. 2016.  Вип. 

IV. С. 192–200. (Здобувачем здійснено інвентаризаційні дослідження, 

проведено комплексний структурний флористичний аналіз). 

7. Бідолах Д. І., Гринюк Ю. Г., Кузьович В. С., Тригуба Б. М., 

Підховна С. М. Оцінка стану дендрофлори Більче-Золотецького парку-

пам'ятки садово-паркового мистецтва. Наукові записки Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: 

Біологія. Спеціальний випуск «Подільські читання». 2017. № 4 (71). C. 16–21. 

(Здобувачем здійснено інвентаризаційні дослідження, проаналізовано динаміку 

кількості таксономічного складу, проведено комплексний структурний 

флористичний аналіз). 

 

Тези наукових доповідей: 

8. Підховна С. М. Ландшафтно-просторова організація та склад 

насаджень Більче-Золотецького парку. Сучасний ландшафт: проектування, 

формування, збереження: Всеукраїнська науково-практична конференція, 

м. Київ, 17–18 листопада 2016 року: тези доповіді. К., 2017. С. 50–51. 

9. Підховна С. М. Дендрологічна цінність Язловецького парку. Актуальні 

проблеми лісового сектору та садово-паркового господарства: Міжнародна 

науково-практична конференція, м. Київ, 14–15 квітня 2016 року: тези доповіді. 

К., 2016. С. 142. 
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10. Підховна С. М. Вікові дерева Більче-Золотецького парку-пам’ятки 

садово-паркового мистецтва на сучасному етапі його розвитку. Наукові засади 

природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового Придністров’я: 

Друга міжнародна науково-практична конференція присвячена 170-й річниці 

публікації праці Рудольфа Кнера, яка стала початком ґрунтовних 

палеонтологічних досліджень Дністровського каньйону, 14–15 вересня 2017 

року, м. Заліщики: тези доповіді. Чернівці, 2017. С. 73–75. 

11. Підховна С. М. Проблеми збереження і перспективи розвитку парків-

пам’яток садово-паркового мистецтва Тернопільщини. Ліс, наука, молодь: V 

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, магістрів, аспірантів і 

молодих учених, м. Житомир, 23 листопада 2017 року: тези доповіді. Житомир, 

2017. C. 202–203. 

 12. Підховна С. М. Ретроспективний аналіз формування парків-пам’яток 

садово-паркового мистецтва Тернопільщини. Рослини та урбанізація: 

Міжнародна науково-практична конференція, м. Дніпро, 3 березня 2018 року: 

тези доповіді. Дніпро, 2018. C. 107–108. 

13. Підховна С. М. Планувальна структура парків-пам’яток садово-

паркового мистецтва Тернопільщини. Стале управління лісовим комплексом та 

збалансований розвиток урболандшафтів: Міжнародна науково-практична 

конференція, м. Київ, 27 березня 2018 року: тези доповіді. К., 2018. С. 124. 

14. Олексійченко Н. О., Підховна С. М. Вікові дерева у парках-пам’ятках 

садово-паркового мистецтва Тернопільщини. Історичні, правові та 

природоохоронні аспекти збереження пам’ятних багатовікових дерев: 

Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 18-20 квітня  2018 р.: 

тези доповіді. К., 2018. С. 23. (Здобувачем здійснено натурні обстеження та 

визначено структуру вікових дерев у парках-пам’ятках садово-паркового 

мистецтва Тернопільщини) 

15. Підховна С. М. Архітектурні споруди як складова парків-пам’яток 

садово-паркового мистецтва Тернопільщини. Соціально-економічний розвиток 

аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення: Міжнародна науково-
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практична конференція, м. Бережани, 19-20 квітня 2018 року: тези доповіді. 

Тернопіль, 2018. С. 465–467. 

16. Підховна С. М., Гринюк Ю. Г., Носко В. Л., Тиманська О. Б.  

Старовинні парки Тернопілля – пам’ятки садово-паркового мистецтва. 

Природоохоронні, екоосвітні, рекреаційно-туристичні та історико-культурні 

аспекти сталого розвитку Розточчя. 2018. С. 336 –342. (Здобувачем сформовано 

коротку історичну довідку та наведено проблеми розвитку парків-пам’яток 

садово-паркового мистецтва Тернопільщини). 

17. Підховна С. М. Сучасний стан квітникового оформлення парків-

пам’яток садово-паркового мистецтва Тернопільщини. Сучасні напрями та 

перспективи розвитку агро- та електроінженерії: Міжнародна науково-

практична конференція, м. Бережани, 16 листопада 2018 року: тези доповіді. 

Тернопіль, 2018. С. 237–239. 

18. Підховна С. М. Аналіз стану дендрофлори Заліщицького парку. 

Сучасний стан і перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово-

паркового господарства, урбоекології та фітомеліорації: Міжнародна науково-

практична конференція, м. Львів, 4-5 квітня 2019 року: тези доповіді. Львів, 

2019. С. 167. 

19. Підховна С. М. Комплексна оцінка парків-пам’яток садово-паркового 

мистецтва Тернопільщини. Перспективи розвитку екосистемного менеджменту 

у лісовому комплексі та садово-парковому господарстві: Міжнародна науково-

практична конференція, м. Київ, 4-5 квітня 2019 року: тези доповіді. Київ, 2019. 

С. 109. 

20. Підховна С. М. Скала-Подільський парк: минуле та сьогодення. Наука 

і освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства: Міжнародна 

науково-практична конференція, м. Бережани, 16 травня 2019 року: тези 

доповіді. Бережани, 2019. С. 350–351. 
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Додаток Б 

Таксономічний склад колекцій досліджуваних парків 

Таблиця Б. 

Таксономічний склад колекцій ППСПМ Тернопільщини та Микулинецького 

парку 
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1 
Гінкго 
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Ginkgo biloba 

L. 
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2 
Кипарисовик 

Лавсона 

Chamaecypari

s lawsoniana 

(A. Murray) 

Parl. 

            +   

 

3 
Кипарисовик 

горохоносний 

Chamaecypari

s pisifera 

(Siebold & 

Zucc.) Endl. 

       +    + +  + 

 

4 

Кипарисовик 

горохоносний 

'Squarrosa' 

Chamaecypari

s pisifera 

'Squarrosa' 

       +        

 

5 
Модрина 

Кемпфера 

Larix 

kaempferi 

(Lamb.) 

Carrière 

 +              

 

6 
Модрина 

польська 

Larix × 

polonica 

Racib. 

+               

 

7 
Модрина 

хвоєопадаюча 

Larix decidua 

Mill. 
+ + + +     + +  +    + 

8 

Псевдотсуга 

Мензісова   

Pseudotsuga 

menziesii  

(Mirb.) Franco 

 +       +   +    

 

9 

Плоскогілочни

к східний 

Platycladus 

orientalis  (L.) 

Franco 

+      +       + + 

 

10 
Сосна 

звичайна 

Pinus 

sylvestris L. 
+ +  + +           + 

11 Сосна чорна 
Pinus nigra 

J.F.Arnold 
+ + +  +    +       

 

12 
Сосна 

шишкувата 

Pinus strobus 

L. 
+ + + + +       +    

 

13 Тис ягідний 
Taxus baccata 

L. 
 +          + +   
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14 
Тис середній 

'Aurea' 

Taxus x media 

'Aurea' 
 +               

15 
Туя західна Thuja 

occidentalis L. 
+ + +  + +  + +  + + + + + + 

16 

Туя західна 

‘Ellwangeriana

’  

Thuja 

occidentalis 

‘Ellwangeriana

’  

 +     + +    +     

17 

Туя західна 

'Aureo-spicata' 

Thuja 

occidentalis 

'Aureo-spicata' 

      +     +   +  

18 

Туя західна 

'Columna' 

Thuja 

occidentalis 

'Columna' 

+ +     + +         

19 

Туя західна 

'Ericoides' 

Thuja 

occidentalis 

'Ericoides' 

 +               

20 

Туя західна 

'Globosa' 

Thuja 

occidentalis 

'Globosa' 

 +     +          

21 

Туя західна 

'Lutescens' 

Thuja 

occidentalis 

'Lutescens'  

 +     +          

22 

Туя західна 

'Pyramidalis'  

Thuja 

occidentalis 

'Pyramidalis'  

+       +    +     

23 

Туя західна 

'Smaragd' 

Thuja 

occidentalis 

'Smaragd' 

       +    +  +   

24 

Туя 

складчаста 

Thuja plicata 

Donn ex 

D.Don 

 +      + +     +   

25 

Туя 

складчаста 

‘Aurea’ 

Thuja plicata 

’Aurea’  +  +    +         

26 
Ялина 

звичайна 

Picea abies 

(L.) Karst. 
+ + + + + + + + +  + +  +  + 

27 

Ялина 

звичайна  

‘Nidiformis’ 

Picea abies 

‘Nidiformis’            +   +  
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28 

Ялина 

звичайна 

‘'Viminalis'’ 

Picea abies 

‘'Viminalis'’       + +    +    

 

29 
Ялина 

колюча  

Picea pungens 

Engelm. 
 +  + +   +    +    

 

30 

Ялина 

колюча 

'Glauca' 

Picea pungens 

'Glauca'   +  + +  +    + +  + + 

31 

Ялина 

колюча 

'Viridis' 

Picea pungens 

'Viridis'        +        

 

32 
Ялина сиза Picea glauca 

(Moench) Voss 
      + +    +  +  

 

33 

Ялина сиза  

‘Coerulea’ 

Picea glauca 

(Moench) Voss 

‘Coerulea’ 

       +    +    

 

34 

Ялина сиза 

‘Conica’ 

Picea glauca 

(Moench) 

Voss‘Conica’ 

           +   + 

 

35 
Ялина 

сербська  

Picea omorika 

(Pancic) Purk. 
 +              

 

36 Ялиця біла Abies alba Mill. +  +    +  +       + 

37 
Яловець 

звичайний 

Juniperus 

communis L. 
 +      +        + 

38 

Яловець 

звичайний 

‘Hibernica’ 

Juniperus 

communis L. 

‘Hibernica’ 

       +    +     

39 
Яловець 

козацький 

Juniperus  sabina 

L. 
 +     +  +   +  + + + 

40 

Яловець 

козацький 

‘Erecta’   

Juniperus sabina  

‘Erecta’         +         

MAGNOLIОPНYTA  

41 

Аралія 

манчжурська 

Aralia  mand- 

shurica Rupr. et 

Maxim 

 +              

 

42 

Аронія 

чорноплідна 

 

Aronia mela- 

Nocarpa 

(Michx.) Elliott 

 +              
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43 

Багрянник 

японський 

Cercidiphyllum 

japonicum 

Siebold et 

Zucc 

 +   +       + + +   

44 
Барбарис 

звичайний 

Berberis 

vulgaris L. 
 + +    + +        + 

45 

Барбарис 

звичайний 

‘Atropurpurea’  

Berberis 

vulgaris 

‘Atropurpurea’  

      +     + + +   

46 
Барбарис 

Тунберга 

Berberis 

thunbergii DC. 
           +     

47 

Бархат 

амурський 

Phellodendron 

amurense 

Rupr. 

 +  +             

48 
Береза 

повисла 

Betula pendula 

Roth. 
+ + + + + + + + +  + +  + + + 

49 

Береза 

пухнаста 

Betula 

pubescens 

Ehrh. 

 +          +     

50 
Береза темна Betula obscura 

Kotula 
+                

51 
Бирючина 

звичайна  

Ligustrum 

vulgare L. 
+ +     + +      +  + 

52 Бруслина 

бородавчата 

Euonymus 

verrucosus 

Scop. 

+ +    +           

53 
Бруслина 

європейська 

Euonymus 

europaeus L. 
+ +   + +          + 

54 
Бузина 

червона  

Sambucus 

racemosa L. 
 +               

55 

Бузина 

червона 

'Plumosa'  

Sambucus 

racemosa 

'Plumosa'  

+      +          

56 Бузина чорна 
Sambucus 

nigra L. 
+ + + + +  + + + +  +     

57 
Бузок 

звичайний 

Syringa 

vulgaris L. 
 +   + + + + +     +  + 

58 Бузок 

пухнастий 

Syringa 

pubescens 

Turcz. 

            +  +  
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59 
Бук лісовий 

Fagus 

sylvatica L. 
+ +  + +   +  + + +     

60 Бук лісовий 

‘Atropurpurea’ 

Fagus 

sylvatica 

‘Atropurpurea 

 +   +     +  +     

61 Букшпан 

вічнозелений 

Buxus 

sempervirens 

L. 

+    +  + +    + + +  + 

62 

Букшпан 

вічнозелений  

‘Bullata’ 

Buxus 

sempervirens 

‘Bullata’ 

           +   +  

63 

Бундук 

дводомний 

Gymnocladus 

dioicus (L.) 

K.Koch 

+        +        

64 

Вейгела квітуча Weigela 

florida 

(Bunge) A. 

DC. 

      + +    +    + 

65 Верба біла Salix alba L. + + +   +  + +       + 

66 
Верба козяча Salix caprea 

L. 
+ +    +         +  

67 
Верба ламка Salix × fragilis 

L. 
       +         

68 

Верба 

розмаринолиста 

Salix 

rosmarinifolia 

L. 

             +   

69 

Верба 

цільнолиста 

‘Hakuro-nishiki’ 

Salix integra 

‘Hakuro-

Nishiki’ 

      +          

70 

Вільха чорна Alnus 

glutinosa (L.) 

Gaerth. 

 +      +         

71 
В'яз гладкий 

Ulmus laevis 

Pall.  
     +           

72 
В'яз шорсткий 

Ulmus glabra 

Huds. 
+ +   + +  + +   +    + 

73 

Гіркокаштан 

кінсько- 

каштановий 

Aesculus 

hippocastanum 

L. 

+ + + + + + + + +  + + + + + + 

74 
Гіркокаштан 

мясочервоний 

Aesculus 

carnea Hayne. 
+  +              
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75 
Глід колючий 

Crataegus 

oxyacantha 

L. 
+    +            

76 

Глід 

одноприймочкови

й 

Crataegus 

monogyna 

Jacq. 

 +   + +  + +     +   

77 

Глід чорний 

Crataegus 

nigra 

Waldst. & 

Kit. 

 +               

78 Гледичія 

триколючкова 

Gleditsia 

triacanthos 

L. 
+  +  +            

79 
Горіх грецький  

Juglans 

regia L. 
+ + + + + + + + +   + + +  + 

80 
Горіх Зібольда 

Juglans 

sieboldiana 

Maxim. 
 +             +  

81 Горіх 

манчжурський 

Juglans 

mandshuric

a Maxim. 
 +               

82 Горіх чорний 
Juglans 

nigra L. 
+ + +  + +           

83 
Горобина 

глоговина 

 Sorbus 

torminalis 

(L.) Grantz 
               + 

84 
Горобина 

звичайна 

Sorbus 

aucuparia 

L. 
+ + + + + + + +    + + +  + 

85 Горобина звичайна 

'Pendula' 

Sorbus 

aucuparia 

‘Pendula’ 
   +             

86 
Горобина 

круглолиста 
Sorbus aria 

(L.) Crantz 
 +    +           

87 
Горобинниця 

горобинолиста 

Sorbaria 

sorbifolia 

(L.) A. 

Braun 

 +               

88 Гортензія 

дерев'яниста 

Hydrangea 

arborescens 

L.  
      +          

89 Граб звичайний 
Carpinus 

betulus L. 
+ + +   + + + + + + +    + 
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90 

Граб 

звичайний 

‘Pendula’ 

Carpinus 

betulus L. 

‘Pendula’ 

 +
               

91 
Груша 

звичайна  

Pyrus 

communis L. 
+ + +   +  +      +   

92 
Груша лісова 

Pyrus pyraster 

(L.) Burgsd. 
        +        

93 
Дейція 

шорстка 

Deutzia scabra 

Thunb. 
 +             +  

94 
Деревогубець 

лазячий 

Celastrus 

scandens L.  
 +               

95 
Дерен білий 

Cornus  alba 

L.  
+ +   +  +    +      

96 
Дерен 

звичайний Cornus mas L. 
 +               

97 

Дерен 

криваво-

червоний 

Cornus 

sanguinea L. 

 +  + +            

98 

Діво-

виноград 

п'ятилистий 

Parthenocissus 

quinquefolia 

(L.) Planch. 

+ +  +   +  +   + +    

99 
Дуб 

звичайний 

Quercus robur 

L. 
+ + + + + + + + + +  +    + 

100 
Дуб 

червоний 

Quercus rubra 

L. 
+ +          + +    

101 
Ірга 

круглолиста 

Amelanchier 

ovalis Medik. 
  +              

102 
Жимолость 

звичайна 

Lonicera 

xylosteum L. 
 +               

103 
Жимолость 

капріфоль 

Lonicera 

caprifolium L. 
 +               

104 Золотий дощ 

звичайний 

Laburnum 

anagyroides 

Medik. 

               + 

105 
Калина 

гордовина  

Viburnum 

lantana L. 
+     +           

106 
Калина 

звичайна 

Viburnum 

opulus L. 
+ + +  +  +    +   +   

107 
Каркас 

західний 

Celtis 

occidentalis L. 
        +        
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108 
Катальпа 

бігнонієподібна   

Catalpa 

bignoniodes Walter 
+    +        +  +  

109 

Катальпа 

бігнонієподібна  

’Nana’ 

Catalpa 

bignoniodes ’Nana’ 

             +   

110 
Китай-троянда 

сирійська 

Hibiscus syriacus 

L. 
             +   

111 
Клен 

гостролистий 
Acer platanoides L. + + + + + + + + + + + +  +  + 

112 

Клен 

гостролистий 

‘Rubrum’ 

Acer platanoides 

‘Rubrum’ 

       +    +  +   

113 

Клен 

несправжньо- 

платановий 

Acer 

pseudoplatanus L. 

+ + +  + + + + +       + 

114 

Клен 

несправжньо- 

платановий 

'Atropurpureum' 

Acer 

pseudoplatanus L. 

'Atropurpureum' 

    +    +        

115 Клен польовий Acer campestre L. +  + + +  + + +  + +    + 

116 Клен цукристий 
Acer saccharinum 

L. 
+ +      +    +  +   

117 
Клен 

ясенолистий Acer negundo L. 
+ + +  + +  + +   +    + 

118 
Липа повстиста 

Tilia tomentosa 

Moench. 
   +             

119 Липа серцелиста Tilia cordata Mill. + + + + + + + + + + + + + + + + 

120 
Липа 

широколиста 

Tilia platyphyllos 

Scop. 
+ +   + +  +  + +      

121 
Ліріодендрон 

тюльпановий 

Liriodendron 

tulipifera L. 
 + +              

122 Ліщина звичайна Corylus avellana L.  + + + + + +           

123 
Магнолія Кобус 

Magnolia kobus 

DC. 
            +    

124 
Магонія 

падуболиста 

Berberis 

aquifolium Pursh. 
+ + +    +      +  +  
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№ 

з/п 

Назва Парки 

українська латинська 

С
к
ал

а-
П

о
д

іл
ь
сь

к
и

й
 

Р
аї

в
сь

к
и

й
 

Б
іл

ь
ч
е-

З
о
л
о
те

ц
ь
к
и

й
 

В
и

ш
н

ів
ец

ь
к
и

й
 

Г
р
и

м
ай

л
ів

сь
к
и

й
 

П
л
о
ти

ц
ь
к
и

й
 

Я
зл

о
в
ец

ьк
и

й
 

К
о
р
о
п

ец
ьк

и
й

 

З
ал

іщ
и

ц
ьк

и
й

 

З
ал

и
ш

к
и

 п
ар

к
у
 в

  

с.
 М

л
и

н
и

сь
к
а 

З
ал

и
ш

к
и

 п
ар

к
у
 

 в
 с

.Б
ер

еж
ан

к
а 

С
та

р
и

й
 п

ар
к
 

С
к
в
ер

 і
м

. 
Ш

ев
ч
ен

к
а 

С
к
в
ер

 Ч
о
р
н

о
в
о
л
а 

С
к
в
ер

 К
о
б

за
р
я 

М
и

к
у
л
и

н
ец

ь
к
и

й
 

125 
Малина пахуча 

Rubus odoratus 

L. 
 +               

126 
Обліпиха 

крушинова 

Hippophae 

rhamnoides   L. 
 +   +            

127 Піраканта 

шарлахова 

Pyracantha 

coccinea 

M.Roem. 

       +         

128 Платан 

кленолистий 

Platanus 

acerifolia (Aiton) 

Willd.  

+ +      +         

129 
Птелея 

трилиста 

Ptelea trifoliata 

L. 
  +              

130 
Пухироплідник 

калинолистий 

Physocarpus 

opulifolius (L.) 

Maxim. 

 + +              

131 

Робінія 

несправжньо- 

акацієва 

Robinia 

pseudoacacia L. 

+ + + +  +   +  +  +  + + 

132 

Садовий 

жасмин 

звичайний 

Philadelphus 

coronarius L. 

+ + +   +  +     + + +  

133 
Скумпія 

звичайна 

Cotinus 

coggygria Scop. 
 +               

134 
Слива 

віргінська  

Prunus 

virginiana L. 
+                

135 
Слива 

домашня 

Prunus domestica 

L. 
     +          + 

136 Слива 

повстиста 

Prunus 

tomentosa 

Thunb. 

 + +   + +         + 

137 
Черемха пізня 

Prunus serotina 

Ehrh. 
+ + +             + 

138 
Вишня 

пташина 

Prunus avium 

(L.)L. 
+ + +   +  + +       + 

139 
Слива розлога  Prunus 

divaricata Ledeb. 
+ + +  + + + + +  +     + 

140 

Слива розлога 

‘Atropurpurea’ 

Prunus 

divaricata Ledeb. 

‘Atropurpurea’ 

            +    
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141 
Черемха 

звичайна 

Prunus padus 

L. 
+    +   +  +      

 

142 

Сніжно-

ягідник 

 білий 

Symphoricarpos 

albus (L.) 

S.F.Blake 

+     + + +     + +   

143 

Софора 

японська 

 

Styphnolobium 

japonicum 

(L.) Schott 

+  +      +       

 

144 

Софора 

японська 

‘Pendula’ 

Styphnolobium 

japonicum 

(L.) Schott 

‘Pendula’ 

        +        

145 
Смородина 

золотиста 

Ribes aureum 

Pursh 
 +               

146 
Сумах 

рогозовий 
Rhus typhina L.  +            +  + 

147 
Таволга 

Бумальда 

Spiraea × 

 bumalda Burv. 
 +            +   

148 
Таволга 

Вангутта 

Spiraea× 

vanhouttei 

(Briot) Zabel 

+ +     +      + +   

149 
Таволга 

верболиста 

Spiraea 

salicifolia L. 
               + 

150 
Таволга 

середня 

Spiraea media 

F.Schmidt 
       +    +   +  

151 
Таволга 

японська 

Spiraea 

japonica L.f. 
 +               

152 Тополя 

бальзамічна 

Populus 

trichocarpa 

Torr. & A.Gray 

  +              

153 Тополя 

берлінська 

Populus 

×berolinensis 

Dippel 

        +        

154 Тополя біла Populus alba L. + + + + +   +    +     

155 Тополя  

Болле 

Populus 

bolleana 

Louche 

     +           

156 
Тополя 

дельто-

подібна 

Populus 

deltoides 

W.Bartram ex 

Marshall 

+                
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157 
Тополя 

тремтяча  

Populus tremula 

L. 
 + + +             

158 Тополя чорна Populus nigra L. +  +   +   +       + 

159 
Троянда 

зморшкувата  

Rosa  rugosa 

Thunb.  
  +     +         

160 Форзиція 

європейська 

Forsythia 

europaea Degen 

& Bald 

 +      +     +    

161 
Шипшина 

собача Rosa canina L. 
+ +     + +        + 

162 
Шовковиця 

біла Morus alba L. 
 + +      +        

163 
Яблуня 

домашня 

Malus domestica 

Borkh. 
+ + +  + + + + + + +     

+ 

164 
Яблуня лісова 

Malus sylvestris  

(L.) Mill. 
       + +       

 

165 Яблуня 

Недзвецького 

Malus 

niedzwetzkyana 

Dieck ex Koehne 

       +      +  

 

166 
Яблуня 

пурпурова 

Malus purpurea 

(E.Barbier)Rehder 
  +          +   

+ 

167 

Яблуня 

ранньоквітуча 

‘Purpurea 

Pendula’ 

Malus floribunda 

"Purpurea 

Pendula" 

              + 

 

168 
Ясен 

вузьколистий 

Fraxinus  

angustifolia Vahl. 
   + +           

 

169 
Ясен 

звичайний 

Fraxinus excelsior 

L. 
+ + + + + + + + + + + +    + 

170 

Ясен 

звичайний 

'Pendula'  

Fraxinus excelsior 

'Pendula'  

+ +    +       +   

 

171 Ясен 

пухнастий 

Fraxinus 

pennsylvanica 

Marshall 

 +  +            

 

 Загальна кількість таксонів: 67 98 48 28 42 40 42 61 40 12 16 45 22 28 22 44 
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Додаток В 

Геоінформаційні дані інвентаризації зелених насаджень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. В.1. Геоінформаційний план інвентаризації зелених насаджень 

Микулинецького парку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. В.2. Геоінформаційний план інвентаризації зелених насаджень 

Більче-Золотецького паркуа 
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Додаток Г 

Систематична структура насаджень  

Таблиця Г 

Систематична структура насаджень ППСПМ Тернопільщини 

 

№ 

п/п 

Назва родин Назва родів Кількість таксонів 

види культивари 

PINOPHYTA 

1. Ginkgoaceae 1. Ginkgo L. 1 - 

2. Cupressaceae 1. Chamaecyparis Spach. 2 1 

2. Platycladus Spach. 1 - 

3. Juniperus L. 2 2 

4. Thuja L. 2 9 

3. Pinaceae 1. Abies Mill. 1 - 

2. Larix Mill. 3 - 

3. Picea Dietr. 4 6 

4. Pinus L. 3 - 

5. Pseudotsuga Carr. 1 - 

4. Taxaceae 1. Taxus L. 1 1 

MAGNOLIOPHYTA 

1. Adoxaceae 1. Sambucus L. 2 1 

  2. Viburnum L. 2 - 

2. Anacardiaceae 

Lindl. 

1. Cotinus Mill. 1 - 

2. Rhus L. 1 - 

3. Araliaceae Vent 1. Aralia L. 1 - 

4.  Berberidaceae  1. Berberis L. 2 1 

2. Mahonia Nutt. 1 - 

5. Betulaceae  1. Alnus Mill. 1 - 

2. Betula L. 3 - 

3. Carpinus L. 1 1 

4. Corylus L. 1 - 

6. Bignoniaceae 

Juss. 

1. Catalpa Scop. 1 1 

7. Buxaceae 1. Buxus L. 1 1 

8. Cannabaceae 1. Celtis L. 1 - 

9. Caprifoliaceae 1. Lonicera L. 2 - 

2. Symphonicarpus 

Duham. 

1 - 

3. Weigela Thunb. 1 - 

10. Celastraceae 1. Celastrus L. 1 - 

2. Euonymus L. 2 - 

11. Cornaceae 1. Cornus L. 3 - 
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Продовження табл. Г 
 

№ 

п/п 

Назва родин Назва родів Кількість таксонів 

види культивари 

12. Elaeagnaceae 1. Hippophae L. 1 - 

13. Fabaceae 1. Cercis L. 1 - 

2. Gymnocladus Lam. 1 - 

3. Gleditsia J.Clayton 1 - 

4. Laburnum Fabr. 1 - 

5. Robinia L. 1 - 

6. Styphnolobium Schott 1 1 

14. Fagaceae 1. Fagus L. 1 1 

2. Quercus L. 2 - 

15. Grossulariaceae 1. Ribes L. 1 - 

16. Hydrangeaceae 1. Deutzia Thunb. 1 - 

2. Hydrangea L. 1 - 

3. Philadelphus L. 1 - 

17. Juglandaceae 1. Juglans L. 4 - 

18. Magnoliaceae 1. Liriodendron L. 1 - 

2. Magnolia L. 1 - 

19. Malvaceae 1. Hibiscus L. 1 - 

2. Tilia L. 3 - 

20. Moraceae 1. Morus L. 1 - 

21. Oleaceae Lindl. 1. Forsythia Vahl. 1 - 

2. Syringa L. 2 - 

3. Ligustrum L. 1 - 

4. Fraxinus L. 3 1 

22. Platanaceae 1. Platanus L. 1 - 

23. Rosaceae 1. Amelanchier Medik. 1 - 

2. Aronia Pers. 1 - 

3. Crataegus L. 3 - 

4. Malus Mill. 4 1 

5. Physocarpus Maxim. 1 - 

6. Prunus Mill. 7 1 

7. Pyracantha M.Roem. 1 - 

8. Pyrus L. 2 - 

9. Rosa L. 2 - 

10. Rubus L. 1 - 

11. Sorbaria A. Br. 1 - 

12. Sorbus L. 3 1 

13. Spiraea L. 5 - 

 

 



182 

Продовж. табл. Г 
 

№ 

п/п 

Назва родин Назва родів Кількість таксонів 

види культивари 

24. Rutaceae 1. Phellodendron Rupr. 1 - 

2. Ptelea L. 1 - 

25. Salicaceae 1. Populus L. 7 - 

2. Salix L. 4 1 

26. Sapindaceae 1. Aesculus L. 1 1 

2. Acer L. 5 2 

27. Ulmaceae 1. Ulmus L. 2 - 

28. Vitaceae 1. Parthenocissus Planch. 1 - 

Усього: 76 137 34 
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Додаток Д 

Аутсозологічна характеристика раритетних видів ППСПМ Тернопільщини 

Таблиця Д 

Коротка аутсозологічна характеристика раритетних видів ППСПМ Тернопільщини 

 

№ 

п/п 

Назва виду Ступінь раритетності Статус Категорія, клас, 

індекс 

ППСПМ, де 

зустрічається 

вид 

Примітка 

українська латинь 

PINOPHYTA 

1. 
Гінкго 

дволопатеве 
Ginkgo biloba L. 

Третинний релікт 

японо-китайчького 

походження. Ендемік 

Китаю 

ЧС МСОП 

АФКт – EN Bl+2c 

ver.2.3. (1994р.) – 

під загрозою 

зникнення. АФКл 

ІІІ. АФІ=19,0 

8, 9 
Екзотичний 

вид ex situ 

2. 
Кипарисовик 

Лавсона 

Chamaecyparis 

lawsoniana (A. 

Murray) Parl. 

Ендем Мадреанської 

флористичної області 
ЧС МСОП 

АФКт –VU A 

1de+2e ver. 2.3. 

(1994) – вразливий. 

АФКл ІV. АФІ=15,0 

13 
Екзотичний 

вид ex situ 

3. 
Кипарисовик 

горохоносний 

Chamaecyparis 

pisifera (Siebold 

& Zucc.) Endl. 

Ендем японо-

китайської провінції 
ЧС МСОП 

АФКт – LR/lc  

ver.2.3. (1994р.) – 

знаходиться під 

невеликою 

загрозою. АФКл ІV. 

АФІ=15,0 

8,12,13,15 
Екзотичний 

вид ex situ 

4. 
Модрина 

Кемпфера 

Larix kaempferi 

(Lamb.) Carrière 

Вузьколокальний 

ендем 
ЧС МСОП 

АФКт – LR/lc  

ver.2.3. (1994р.) – 

знаходиться під 

невеликою 

загрозою. АФКл ІV. 

АФІ=14,0 

2 
Екзотичний 

вид ex situ 
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5. 
Модрина 

польська 

Larix × polonica 

Racib. 

Ендемічний релікт з 

диз’юнктивним 

ареалом 

ЧС МСОП, 

ЧКУ 

АФКт –VU  B1+2c 

ver. 2.3. (1994 рік) – 

вразливий. ЧКУ: 

АФКт – зникаючий. 

АФКл ІІ. АФІ=10,1 

1 
Екзотичний 

вид ex situ 

6. 
Модрина 

хвоєопадаюча 

Larix decidua 

Mill. 

Малопоширений у 

Європі вид 
ЧС МСОП 

АФКт – LR/lc  

ver.2.3. (1994р.) – 

під невеликою 

загрозою. АФКл V. 

АФІ=10,0 

1,2,3,4,9, 

10,12,16 

Екзотичний 

вид ex situ 

7. 
Псевдотсуга 

Мензісова 

Pseudotsuga 

menziesii  (Mirb.) 

Franco 

Ендем області 

Скелястих гір 
ЧС МСОП 

АФКт – LR/lc  

ver.2.3. (1994р.) – 

під невеликою 

загрозою. АФКл ІV. 

АФІ=13,0 

2,9,12 
Екзотичний 

вид ex situ 

8. 
Плоскогілочник 

східний 

Platycladus 

orientalis  (L.) 

Franco 

Малопоширений в 

межах природного 

ареалу 

ЧС МСОП 

АФКт – LR/nt 

ver.2.3. (1994р.) –  

майже під загрозою 

зникнення. АФКл 

ІV. АФІ=13,0 

1,7,14,15 
Екзотичний 

вид ex situ 

9. Сосна чорна 
Pinus nigra 

J.F.Arnold 

Малопоширений вид у 

межах природного 

ареалу 

ЧС МСОП 

АФКт – LR/lc  

ver.2.3. (1994р.) – 

знаходиться під 

невеликою 

загрозою. АФКл V. 

АФІ= 9,0 

1,2,3,5,9 
Екзотичний 

вид ex situ 
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10. 
Сосна 

шишкувата 
Pinus strobus L. 

Звичайно, рідше 

малопоширений вид у 

межах природного 

ареалу 

ЧС МСОП 

АФКт – LR/lc  

ver.2.3. (1994р.) – 

знаходиться під 

невеликою 

загрозою. АФКл V. 

АФІ= 10,0 

1,2,3,4,5,12 
Екзотичний 

вид ex situ 

11. Тис ягідний Taxus baccata L. 

Третинний зникаючий 

релікт з 

диз’юнктивним 

ареалом 

ЧС МСОП, 

ЧКУ 

АФКт – LR/lc  

ver.2.3. (1994р.) – 

знаходиться під 

невеликою 

загрозою. ЧКУ: 

АФКт 4 – 

вразливий, АФКл І. 

АФІ= 12,3. 

2,12,13 

Автохтонний 

для інших 

регіонів 

України 

12. Туя західна 
Thuja 

occidentalis L. 

Малопоширений вид у 

межах природного 

ареалу 

ЧС МСОП, 

ЧКУ 

АФКт – LR/lc  

ver.2.3. (1994р.) – 

знаходиться під 

невеликою 

загрозою. АФКл V. 

АФІ= 10,0 

1,2,3,5,6,7,8, 

9,11,12,13,14, 

15,16 

Екзотичний 

вид ex situ 

13. Туя складчаста 
Thuja plicata 

Donn ex D.Don 

Звичайно, подекуди 

широкопоширений вид 

у межах свого 

природного ареалу 

ЧС МСОП 

 

АФКт – LR/lc  

ver.2.3. (1994р.) – 

знаходиться під 

невеликою 

загрозою. АФКл V. 

АФІ= 12,0 

2,4,8,9,14 
Екзотичний 

вид ex situ 
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Продовження  табл. Д 

14. Ялина колюча 
Picea pungens 

Engelm. 

Вузький ендем області 

Скелястих гір 

ЧС МСОП 

 

АФКт – LR/lc  

ver.2.3. (1994р.) – 

знаходиться під 

невеликою 

загрозою. АФКл V. 

АФІ= 12,0 

2,3,4,5,6,8, 

12,13,15,16 

Екзотичний 

вид ex situ 

15. Ялина сиза 
Picea glauca 

(Moench) Voss 

Широкопоширений 

вид у межах 

природного ареалу 

ЧС МСОП 

 

АФКт – LR/lc  

ver.2.3. (1994р.) – 

знаходиться під 

невеликою 

загрозою. АФКл V. 

АФІ= 9,0 

7,8,12,14 
Екзотичний 

вид ex situ 

16. Ялина сербська 
Picea omorika 

(Pancic) Purk. 

Вузьколокальний 

ендем 

ЧС МСОП, 

ЄЧС 

АФКт –VU D2  

ver.2.3. (1994р.) – 

вразливий. ЄЧС: 

АФКт –R (1992 рік) 

– рідкісний. АФКл 

ІІІ. АФІ= 21,0 

2 
Екзотичний 

вид ex situ 

17. 
Яловець 

звичайний 

Juniperus 

communis L. 

На південній межі 

поширення 

ЧС МСОП, 

ЧС КО, 

ЧС ПО, 

ЧС СО, 

ЧС ХрО, 

ЧС ХмО, 

ЧС ЧкО, 

ЧСЧнО, 

ЧС МК 

АФКт – LR/lc  

ver.2.3. (1994р.) – 

знаходиться під 

невеликою 

загрозою. РЧС: 

АФКт 2. АФКл ІІ. 

АФІ= 8,9 

2,8 

Автохтонний 

для інших 

регіонів 

України 
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Продовження табл. Д 

18. 
Яловець 

козацький 
Juniperus  sabina L. 

Релікт у 

диз’юнктивній 

частині ареалу 

ЧС МСОП 

АФКт – LR/lc  ver.2.3. 

(1994р.) – під 

невеликою загрозою. 

АФКл І. АФІ= 15,0 

2,7,8,9,12,14, 

15,16 

Автохтонний 

для інших 

регіонів 

України 

MAGNOLIOPHYTA 

19. 
Аралія 

манчжурська 

Aralia mandshurica 

Rupr. et Maxim 
Реліктовий вид ЧС МСОП 

АФКт –VU А2  с, Pop. 

trend: stable ver.3.1 (2001 

рік) – вразливий. АФКл 

ІV. АФІ= 14,0 

2 
Екзотичний 

вид ex situ 

20. 
Багрянник 

японський 

Cercidiphyllum 

japonicum Siebold et 

Zucc 

Ендем. 

Монотипний рід 
ЧС МСОП 

АФКт –LC, Pop. trend: 

stable ver.3.1 (2001 рік) – 

знаходиться під 

невеликою загрозою 

зникнення. АФКл ІІІ. 

АФІ= 19,0 

2,5,12,13,14 
Екзотичний 

вид ex situ 

21. Береза темна 
Betula obscura 

A. Kotula 

На південній межі 

поширення 
ЧКУ 

АФКт 5  – рідкісний.  

АФКл ІІ. АФІ=9,4 
1 

Автохтонний 

для інших 

регіонів 

України 

22. Вільха чорна 
Alnus glutinosa (L.) 

Gaerth. 

Широко 

розповсюджений 

вид 

ЧС МСОП, 

ЧС ОО. 

Формація 

виду 

занесена до 

ЗКУ 

ЧС МСОП: АФКт – LС  

ver. 3.1. (2001 р.) – 

знаходиться під 

невеликою загрозою. 

РЧС: АФКт 4. АФКл ІІІ. 

АФІ= 5,6 

2,8 

Автохтонний 

для інших 

регіонів 

України 
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Продовження табл. Д 

23. 
Горіх 

грецький 
Juglans regia L. 

Релікт давньої 

середземноморської 

флори 

ЧС МСОП 

АФКт –NT Pop. trend: 

deckreasing ver.3.1 (2001 

рік) – знаходиться 

майже під загрозою 

зникнення. АФКл V. 

АФІ= 10,0 

1,2,3,4,5,6, 

7,8,9,12,13, 

14,16 

 

Екзотичний 

вид ex situ 

24. 
Граб 

звичайний 
Carpinus betulus L. 

На східній межі 

ареалу 

ЧС ХрО. 

Співдомінант 

фітоценозів, 

занесених до 

БК та ЗКУ 

АФКт 4. АФКл ІІІ. 

АФІ= 6,0 

1,2,3,6,7,8, 

9,10,11,12,16 

Автохтонний 

для інших 

регіонів 

України 

25. 
Дерен 

звичайний 
Cornus mas L. 

На східній межі 

поширення 

ЧС КрО, 

ЧС ЧкО. 

Співдомінант 

фітоценозів, 

занесених до 

ЗКУ 

АФКт 3. АФКл ІІ. АФІ= 

8,4 
2 

Автохтонний 

для інших 

регіонів 

України 

26. 
Калина 

звичайна 
Viburnum opulus L. 

Звичайно 

поширений вид у 

межах ареалу 

ЧС ХрО 
АФКт 4. АФКл ІІ. АФІ= 

8,4 

1,2,3,5,7, 

11,14 

 

Автохтонний 

для інших 

регіонів 

України 

27. 
Скумпія 

звичайна 

Cotinus coggygria 

Scop. 

Релікт на північній 

межі поширення 

ЧС ХрО. 

Співдомінант 

фітоценозів, 

занесених до 

ЗКУ 

АФКт 3. АФКл ІІ. АФІ= 

9,2 
2 

Автохтонний 

для інших 

регіонів 

України 
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Продовження табл. Д 

28. 
Таволга 

середня 

Spiraea media 

F.Schmidt 

На східній межі 

поширення 
ЧС ХмО 

АФКт 3. АФКл ІІ. АФІ= 

9,6 
8,12,15 

Автохтонний 

для інших 

регіонів 

України 

29. 
Форзиція 

європейська 

Forsythia europaea 

Degen & Bald 

Дуже рідко 

поширений у межах 

природного ареалу 

ЄЧС 

АФКт – R (1992 рік) – 

рідкісний. АФКл IV. 

АФІ= 15,0 

2,8,13 
Екзотичний 

вид ex situ 

30. 
Яблуня 

Недзвецького 

Malus 

niedzwetzkyana 

Dieck ex Koehne 
Едем, релікт ЧС МСОП 

АФКт – EN B2 ab (iii, v), 

ver.3.1 (2001 рік) – 

перебуває під загрозою 

зникнення. АФКл ІV. 

АФІ= 17,0 

8,14 
Екзотичний 

вид ex situ 

  Інформація в колонках наведена за даними Дендросозологічного каталогу природно-заповідного фонду Лісостепу України (2011) 

Примітка до таблиці: 1 – Скала-Подільський парк; 2 – Раївський; 3 – Більче-Золотецький; 4 – Вишнівецький; 5 – Гримайлівський парк; 6 

– Плотицький парк; 7 – Язловецький парк; 8 – Коропецький парк; 9 – Заліщицький; 10 – Залишки парку в с. Млиниська; 11 – Залишки парку 

в с. Бережанка; 12 – Старий парк; 13 – Сквер Шевченка; 14 – Сквер Чорновола; 15 – Сквер Кобзаря; 16 – Микулинецький парк. 
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Додаток Е 

Супутникові знімки досліджуваних парків 

 

 

  

Рис. Е.1. Раївський парк Рис. Е.2. Скала-Подільський парк 

  

Рис. Е.3. Більче-Золотецький парк Рис. Е.4. Вишнівецький парк 

  

Рис. Е.5. Гримайлівський парк Рис. Е.6. Плотицький парк 

Рис. Е.7. Язловецький парк Рис. Е.8. Коропецький парк 
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Продовження дод. Е 

  

Рис. Е.9. Заліщицький парк      Рис. Е.10. Залишки старовинного 

парку в с. Млиниська 

  

      Рис. Е.11. Залишки старовинного 

парку в с. Бережанка 

Рис. Е.12. Старий парк 

  

Рис. Е.13. Микулинецький парк Рис. Е.14. Сквер Шевченка 

  

Рис. Е.15. Сквер Кобзаря Рис. Е.16. Сквер Чорновола 
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Додаток Ж 

Картографічні  та іконографічні матеріали історичних парків 

 

Скала-Подільський парк 

  

Рис. Ж.1. План Скала-

Подільського парку. Фрагмент 

історичної карти періоду імперії 

Габсбургів (1861–1864 рр.) 

Рис. Ж.2. План Скала-

Подільського парку. Третє військове 

обстеження (1869-1887 рр.)   

  

Рис. Ж.3. Флігель маєтку 

Голуховських 

Рис. Ж.4. Палац Голуховських 

Раївський парк 

  

   Рис. Ж.5. Палац Потоцьких,1916 р.    Рис. Ж.6. Фрагмент листівки, 1916 р. 
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Продовж. дод. Ж 

  

Рис. Ж.7. Палац Потоцьких, 1914-

1918 рр. 

Рис. Ж.8. Мисливський 

будиночок, 1918 р. 

Заліщицький парк 

  

Рис. Ж.9. Палац в Заліщиках до 

Другої світової. Фото до 1939 р. [184] 
Рис. Ж.10. Фотографія входу у 

Заліщицький парк 

Вишнівецький парк 

  

Рис. Ж.11. Альтанка Мнішиківни 

в парку. Міжвоєнний час. 

Рис. Ж.12. План Вишнівецької 

резиденції. 1939 р. 
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Продовж. дод. Ж 

  

Рис. Ж.13. Брама в’їзна  

(1918-1939 рр.) 

Рис. Ж.14. Регулярні сади біля 

Вишнівецького палацу 

  
Рис. Ж.15. Вишнівецький парк на 

фрагменті карти (1942-1989) 

     Рис. Ж.16. Паркові ворота 

Залишки парку в с.Млиниська 

 

 

   Рис. Ж.17. Палац в Млиниськах.  

Фото до 1939 р.  

       Рис. Ж.18. План парку на 

фрагменті карти.   (1861–1864)  

Гримайлівський парк 

  
 Рис. Ж.19. Фрагмент території 

Гримайлівського парку 

Рис. Ж.20. Палац 

перебудований із замку, 1890 р. 
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Продовж. дод. Ж 

 
 

      Рис. Ж.21. Фрагмент кадастрової 

карти 

    Рис. Ж.22. План Гримайлівського 

парку на фрагменті карти (1779–

1783) 

Більче-Золотецький парк 

  

     Рис. Ж.23. Палац, Більче-Золоте. 

Фото до 1939 р. 

     Рис. Ж.24. План парку на 

фрагменті карти (1779–1783) 

 

Язловецький парк 

 

 

      Рис. Ж.25. Вид на замок зі сторони 

палацу 

        Рис. Ж.26. Перспективне 

зображення території частини 

Язловецького парку 
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Продовж. дод. Ж 

Плотицький парк 

 

 

Рис. Ж.27. Парк на фрагменті 

карти (1861–1864) 

Рис. Ж. 28. План парку (1861–

1864) 

Коропецький парк 

 

Р 

 

 

 

 

 

 

Рис. Ж.29. Палац Бадені в Коропці 

(орієнтовно 1905 р.). 

      Рис. Ж. 30. Палац, 1938 р. 

Микулинецький парк 

Рис. Ж.31. Микулинецький парк. 

Кадастрова карта 
       Рис. Ж.32. План парку на 

фрагменті карти (1779–1783)  

Старий парк 

  

Рис. Ж.33. План парку на 

фрагменті карти (1861–1864) 
Рис. Ж.34. План Старого парку 

на схемі бойових дій 
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Додаток И 
Фотоматеріали 

Скала-Подільський парк 

  

Рис. И.1. Larix decidua Mill. Рис. И.2. Pinus strobus L. 

 

 

Рис. И.3. Малі архітектурні форми у 

парку 

Рис. И.4. Водойма 

Раївський парк 

 

 

Рис. И.5. Вхід до парку Рис. И.6. Fagus sylvatica ‘Atropurpurea’ 
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Продовження дод. И 

 

Заліщицький парк 

Рис. И.7. Залишки від скульптурних 

елементів 
Рис. И.8. Скульптура 

  

Рис. И.9. Quercus robur L. Рис. И.10. Picea abies (L.) Karst. 

Вишнівецький парк 

 

 

Рис. И.11. Лава Рис. И.12. Незадовільний стан  

Picea abies (L.) Karst. 
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Продовження дод. И 

 

Залишки старовинного парку в с. Млиниська 

 

  

         Рис. И.13. Fagus sylvatica 

‘Atropurpurea’ 

       Рис. И.14. Larix decidua Mill. 

 

 

Рис. И.15. Tilia cordata Mill. Рис. И.16. Галявина у парку 

Гримайлівський парк 

 

  

       Рис. И.17. Вхідна брама         Рис. И.18. Пам’ятник Тарасу 

Шевченку 
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 Продовження дод. И 

 

 

 

Рис. И.19. Picea abies (L.) Karst. Рис. И.20. Pinus sylvestris L. 

  

       Рис. И.21. Незадовільний 

санітарний стан хвойних 

Рис. И.22. Галявина у парку 

Більче-Золотецький парк 

  

Рис. И.23. Спортивний майданчик Рис. И.24. Вхідна брама 
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Продовження дод. И 

 

  

Рис. И.25. Галявина Рис. И.26. Будинок культури 

Язловецький парк 

  

        Рис. И.27. Композиції з хвойних 

рослин 

     Рис. И.28. Алея у парку 

  

        Рис. И.29. Рядові посадки дерев на 

терасах 

      Рис. И.30. Галявина у парку 
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Продовження дод. И 

 

Плотицький парк 

  

Рис. И.31. Палац Коритовичів Рис. И.32. Квітникова композиція 

 

 

Рис. И.33. Альтанка Рис. И.34. Галявина у парку 

Коропецький парк 

  

Рис. И.35. Ginkgo biloba L. Рис. И.36. Populus alba L. 
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Продовження дод. И 

 

 

  

Рис. И.37. Fraxinus excelsior L. Рис. И.38. Platanus acerifolia (Aiton) 

Willd. 

  

Рис. И.39. Populus alba L. Рис. И.40. Picea abies (L.) Karst. біля 

палацу 

  

Рис. И.41. Фрагмент огорожі Рис. И.42. Квітникове оформлення 



204 

 

Продовження дод. И 

 

Залишки старовинного парку в с. Бережанка 

 

 

Рис. И.43. Tilia cordata Mill Рис. И.44. Спортивний майданчик 

  

 
 

Рис. И.45. Tilia cordata Mill Рис. И.46. Пошкодження дерева 

 

 

Рис. И.47. Самосів у парку Рис. И.48. Грунтова стежка 
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Додатки К 

Схеми ландшафтно-композиційного оцінювання ППСПМ 

Тернопільщини 

 

 

Рис. К.1. Раївський парк  

 

Рис. К.3. Більче-Золотецький парк  
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Продовження додатку К 

 

Рис. К.2. Скала-Подільський парк 

 

Рис. К.4. Вишнівецький парк 
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Додаток Л 

Комплекс заходів відновлення ППСПМ Тернопільщини 

Таблиця Л 

Науково-практичні рекомендації щодо поліпшення 

територіальної організації та ландшафтно-композиційних характеристик 

Аспект 

дослідження 
Рекомендації Назва парку 

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

а 
о
р

га
н

із
ац

ія
 

розширення мережі ППСПМ 

Тернопільщини (розробка 

клопотання щодо надання 

заповідного статусу) 

Микулинецький 

реконструкція насаджень із 

збільшенням таксономічного 

складу  

усі парки 

розробка проєкту організації 

території, зокрема 

функціонального зонування 

усі парки 

виокремлення у межах 

експозиційної зони підзони 

регульованої рекреації 

усі парки 

-//- підзони стаціонарної 

рекреації 

Більче-Золотецький, 

Коропецький 

-//- меморіальної підзони 

Старий парк, 

Сквер імені Т.Шевченка,  

Сквер по вулиці 

В. Чорновола, 

Сквер Кобзаря 

розширення репрезентативності 

інтродукованих деревних рослин 

Раївський,  

Скала-Подільський 

реконструкція композиційної 

побудови планувальної 

структури 

Гримайлівський, 

Плотицький, Микулинецький 

відновлення планувальної 

структури 

Залишки старовинного парку 

в с. Млиниська, Залишки 

старовинного парку в 

с. Бережанка, Вишнівецький, 

Гримайлівський,Коропецький 

реставрація водойм 

Більче-Золотецький, 

Коропецький, 

Скала-Подільський, 

Раївський 
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Продовження табл. Л 
Т

ер
и

то
р

іа
л
ьн

а 
о
р

га
н

із
ац

ія
 

часткова реконструкція деревних 

насаджень разом із консервацією та 

відтворенням найцінніших їх 

компонентів, зокрема раритених, 

господарсько-цінних та вікових 

усі історичні парки 

реконструкція паркових ландшафтів та 

розширення їх площі за рахунок інших 

типів ландшафтів 

усі історичні парки 

консервація найбільш цінних рослинних 

угруповувань лісового ландшафту 

 

Скала-Подільський, 

Раївський, 

 Більче Золотецький, 

Заліщицький, 

Микулинецький 

-//- регулярного ландшафту  
сквери 

 

реставрацію регулярних ландшафтів Раївський 

-//- садового ландшафту  Скала-Подільський 

реконструкція просторової структури 

парку зі збільшенням частки 

напіввідкритих та відкритих просторів за 

рахунок закритих; 

Гримайлівський, 

Раївський 

-//- напіввідкритих за рахунок відкритих 

та закритих 
- 

-//- за рахунок відкритих 

 

Залишки старовинного 

парку в с. Млиниська 

К
о

м
п

о
зи

ц
ій

н
о

-п
р
о

ст
о

р
о

в
і 

х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
и

 

реставрація та реконструкція дорожньо-

стежкової мережі з метою створення 

нових місць для рекреації та маршрутів з 

новими видовими точками та 

перспективами 

усі парки  

реконструкція композиційного центру 

Гримайлівський, Більче-

Золотецький, 

Вишнівецький 

реконструкція композиційної структури: 

формування основної композиційної осі, 

вузлів та центральної композиції 

Вишнівецький 

часткова реконструкція деревних 

насаджень із ліквідацією загущень та 

деталізацією рослинних угруповувань 

Скала-Подільський, 

Плотицький, 

Гримайлівський, 

Коропецький 

реконструкція мережі дендроакцентів 

разом із підвищенням її естетичної та 

природоохоронної цінності 

усі парки 



209 

 

Продовження табл. Л 
 

К
о

м
п

о
зи

ц
ій

н
о

-п
р
о

ст
о

р
о

в
і 

х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
и

 
реставрація МАФ  

Вишнівецький, 

Раївський, Скала-

Подільський 

реконструкція мережі акцентів із МАФ 

та елементів благоустрою  
усі парки  

організація охоронних заходів щодо 

вікових дерев 

Раївський, Скала-

Подільський, Більче-

Золотецький, 

Коропецький, 

Заліщицький, Старий 

парк, Микулинецький, 

Залишки старовинного 

парку в с. Бережанка, 

Залишки старовинного 

парку в с. Млиниська 

часткова реконструкція насаджень з 

розширеним використанням засобів 

гармонізації композиції 

усі парки 

відновлення ритмічної побудови в 

композиціях 
сквери 
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Додаток М 

Акти про впровадження результатів дисертаційної роботи 
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