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СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ

ДЕРЖАВНИХ ПАРКІВ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ

The article brings to light the issues on new technologies of staffing provision of state
culture and leisure parks activity on the basis of research and theoretical and
practical works in this sphere. The author draws the conclusion that staffing
changes in park area provide for the conditions for training, retraining and
professional promotion of the workers taking into consideration state educa�
tional standards, modernisation processes and organisational structure trans�
formation.

Значну роль у житті населення
України відіграють парки культури і
відпочинку (ПКіВ). Практика діяль�
ності цих унікальних осередків від са�
мого початку їх створення до наших
днів показала, що вони є невід’ємною
частиною загального культурного буд�
івництва країни, пов’язані з питання�
ми організації вільного часу широких
верств населення.

Актуальність даної статті визна�
чається важливістю підвищення ролі
культурно�просвітніх закладів у націо�
нальному вихованні, серед яких дер�
жавні парки культури і відпочинку є
особливою категорією закладів культу�
ри, діяльність яких спрямована на за�
доволення соціокультурних потреб
населення в умовах паркового середо�
вища.

За кризових умов мережа держав�
них парків культури і відпочинку сис�
теми Міністерства культури і мистецтв
України зазнала значного скорочення,
їх розвиток практично призупинився.
Відбулися деформаційні зміни в діяль�
ності парків, які показують обмежен�
ня дозвіллєвого простору, зниження
якості рекреаційних послуг, занепад
рекреаційних та культурно�дозвіллє�
вих центрів. Парки, орієнтуючись на
комерційні форми роботи, не спро�
можні здійснювати  завдання щодо
створення умов для повноцінного со�
ціальноорієнтованого культурного
відпочинку й активного дозвілля
різних   верств населення.

З огляду на це постає необхідність
здійснення комплексу заходів, спря�
мованих на  розвиток парків культури і
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відпочинку в Україні, підвищення їх
статусу та ролі в житті населення відпо�
відно до змін у суспільстві. У цьому
аспекті важливими є дослідження ста�
ну, проблем та перспектив кадрового
забезпечення діяльності парків куль�
тури і відпочинку, яким мало приділе�
но уваги науковцями і практиками.
Для здійснення поставленої мети вва�
жаємо за необхідне звернутися до ос�
новних теоретико�методологічних
підходів до підготовки кадрів для куль�
турно�дозвіллєвої сфери, державних
засад оптимізації діяльності парків
культури і відпочинку, аналізу кадро�
вого менеджменту, практичних розро�
бок та прогнозування шляхів його роз�
витку.

Те о р е т и к о � м е т о д о л о г і ч н и м
підґрунтям дослідження є загально�
філософські теорії діяльності (Л. Ан�
цифірова, Б. Ананьєв, Л. Буєва, М. Ка�
ган, О. Леонтьєв та ін. ); праці, присвя�
чені культурології і культурологічній
освіті (А. Жарков, В. Кірсанов,
Ю. Ключко, О. Олексюк, В. Розін,
В. Чижиков), соціально�культурній
діяльності (Н.  Бабенко, Б. Мосалєв,
В. Піча, Н. Самойленко, Ю. Стрель�
цов, В.  Чепелєв), управлінню соціаль�
но�культурною сферою, менеджменту
культури і мистецтв (М.  Поплавський,
Н. Подкуйко, О. Федосов); досліджен�
ня вітчизняного досвіду підготовки ке�
рівних кадрів культури (Л. Троєльніко�
ва), зарубіжного досвіду кадрової по�
літики у сфері рекреації, дозвілля
(Є. Доронкіна, І. Новікова, І. Петро�
ва), паркової сфери (О. Копієвська),
професійної майстерності спеціалістів
установ культури (Л.  Голубцова,
Н. Цимбалюк), методики роботи пра�
цівників позашкільної освіти і вихо�
вання (Т. Дем’янник, Н. Краснова,
І. Первушевська, Т. Сущенко, Л. Хар�
ченко); ідеї і теорії  соціальної педаго�

гіки (І. Зверєва, І. Зязюн, Л. Коваль,
С. Пащенко, Г. Сагач).  В цьому ас�
пекті важливими є дисертаційні досл�
ідження А. Дзіова та Н. Шклєнікенє,
присвячені діяльності парків культури
і відпочинку та перспективам їх роз�
витку.

Конституція України, Державна
національна програма «Освіта» (Украї�
на ХХІ століття, 1994 р.), галузеві про�
грамні та директивні документи в ос�
вітньо�культурній сфері визначають
підвалини державної політики, які
ґрунтуються на принципах гуманізму,
пріоритету загальнолюдських ціннос�
тей, всебічного і вільного розвитку осо�
бистості, реалізації її духовно�творчо�
го потенціалу, самоідентифікації.

Провідні напрями кадрового за�
безпечення культурно�дозвіллєвої сфе�
ри окреслені у Державній програмі
“Культура. Просвітництво. Дозвілля”
(1994 р.). Вони пов’язані, передусім, з
підвищенням професійного рівня пра�
цівника культури, модернізацією про�
цесу підготовки та підвищення їх ква�
ліфікації. Державне цілеспрямоване
регулювання розвитку паркової галузі,
засади оптимізації діяльності парків
культури і відпочинку знайшли відоб�
раження в «Положенні про державний
парк культури і відпочинку, міський сад
та зоопарк» (1992 р.), «Положенні про
зоологічний парк загальнодержавного
значення» (1998 р.), «Основних поло�
женнях концепції державної програми
розвитку парків культури і відпочин�
ку», схвалених колегією Міністерства
культури і мистецтв України від 26
квітня 1996 р. №411 [9], відповідній
Державній програмі (проект, 1996 р.),
проекті Закону України “Про культу�
ру” (2000 р.), які є цілеспрямованою
системою удосконалення діяльності
парків культури і відпочинку як центрів
соціально�культурного розвитку насе�
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лення на національному, регіонально�
му і місцевому рівнях. У зазначених
документах сформульовані завдання та
засади функціонування парків в умо�
вах реформування культурно�дозвілл�
євої галузі. Було обґрунтовано не�
обхідність переосмислення стереотип�
них поглядів щодо ролі парку, парко�
вої культури в житті суспільства.

Пропоновані цільовою програ�
мою основні напрями розвитку парків
культури і відпочинку охоплюють пи�
тання вдосконалення системи управ�
ління,  модернізації мережі, розвитку
матеріально�технічної бази; правово�
го, економічного, кадрового  забезпе�
чення роботи парків. Розвиток ПКіВ,
як і інших паркових комплексів, слід
розглядати в контексті розвитку націо�
нальної культури, містобудування, зе�
леного будівництва.

З огляду на сучасний стан парків
та можливості державних структур,
програмою виділяються такі основні
напрями їх розвитку:

• поглиблення спеціалізації
парків в наданні культуроло�
гічних дозвіллєвих та рекреа�
ційних послуг з урахуванням
наявності інших спеціалізова�
них парків;

• розширення різних форм
відпочинку та розваг для мало�
забезпечених та соціально не�
захищених верств населення;

• розвиток кооперації та ство�
рення просторових культурно�
рекреаційних і дозвіллєвих
центрів, спроможних з
більшою ефективністю вико�
ристовувати територію, облад�
нання, споруди для надання
рекреаційних послуг;

• впровадження новітніх техно�
логій та світового досвіду в

створенні культурно�рекреа�
ційних центрів з високими
функціональними та естетич�
ними якостями;

• широка комерціалізація
діяльності парків у викорис�
танні території, дозвіллєвих
споруд та пристроїв, наданні
різних рекреаційних послуг з
урахуванням можливостей
різних соціальних груп насе�
лення;

• удосконалення правового су�
проводу роботи парків як ус�
танов культури, який забезпе�
чить умови для їх ефективної
діяльності.

Одним із пріоритетних напрямів
модернізації паркової сфери програ�
мою визначено кадрове забезпечення,
що передбачає внесення суттєвих змін
у кадрову політику галузі. Це пов’яза�
но з вирішенням стратегічних і опера�
тивних завдань щодо відновлення ро�
боти мережі ПКіВ, яке неможливе без
удосконалення підготовки кадрів, і
зокрема – фахівців нових спеціально�
стей з урахуванням сучасних потреб та
можливостей дозвільної сфери.

Відомо, що функціонування пар�
кового комплексу забезпечують пра�
цівники різних спеціальностей, яких
умовно можна розподілити за двома
ознаками:

• культурологічно�рекреаційна
– забезпечення роботи
об’єктів культурно�про�
світницького та оздоровчо�
рекреаційного характеру;

• територіально�господарська –
створення та утримання архі�
тектурно�ландшафтного сере�
довища.

Виходячи з названих ознак, окрес�
люються особливості кадрового складу
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парку культури і відпочинку, напрями
його роботи. Програма акцентує увагу
на необхідності розробки якісної та
кількісної структури кадрів на різних
етапах розвитку ПКіВ з визначенням
навчальних закладів різних рівнів з їх
підготовки та перепідготовки.

Програма паркобудівництва спря�
мована на об’єднання зусиль всіх за�
цікавлених структур – держаних і при�
ватних – при виконанні завдань на ос�
нові єдиної концепції та програми.

На жаль, труднощі трансформа�
ційного періоду в суспільно�політич�
ному та емоційному житті країни відсу�
нули реалізацію цих завдань вже на
досить тривалий час.

Проведені дослідження в рамках
названої вище концепції та відповід�
ної програми (суцільна паспортизація
мережі в 1995 р., аналіз даних статис�
тики за 1992–2004 рр., опитування
відвідувачів та керівників паркових ус�
танов та інші матеріали) засвідчили
про кризові тенденції  в діяльності цих
установ, що, поряд з низкою інших
причин, значною мірою пов’язано та�
кож і з  кадровими проблемами [4].

Згідно зі статистикою стосовно
діяльності парків культури і відпочин�
ку (з формою 11�НК), їх мережа скоро�
тилася зі 195 в 1990 р. до 101 у 2004 р., а
чисельність кадрового складу більш ніж
утричі: із 7158 працівників у 1991 р. до
2220 – у 2004 р., що більш за все торк�
нулося працівників культурно�творчих
відділів,  посад методистів, зав. сек�
торів, а подекуди і художніх керівників;
переведенням творчих працівників на
сезонну роботу, договірні форми опла�
ти праці (виконання окремих робіт). На
даний час у середньому діяльність  од�
ного парку забезпечують до 20 чол.

Професійний рівень працюючих
у ПКіВ України за останні роки має

тенденцію до зростання: кількість
працівників з вищою освітою збільши�
лася з 32% до 37–38%, але все ж відстає
від професійного рівня закладів куль�
тури клубного типу. Причини такого
стану – у  відсутності системи підго�
товки фахівців паркової сфери, низькій
престижності праці в парках культури
і відпочинку, де заробітна плата одна з
найнижчих у культурно�просвітній га�
лузі.

Слід відзначити, що власне куль�
тосвітні працівники (директори, ху�
дожні керівники, методисти, культор�
ганізатори і т. ін.) – становлять тільки
10% загального числа працюючих (224
особи), причому їх освітньо�професій�
ний рівень значно вище загального
рівня всіх працюючих: фахівці з вищою
освітою серед них становлять понад
80%. Останнім  часом помітна тенден�
ція до зниження освітнього рівня цієї
категорії працівників у порівнянні з
минулими роками (94%). В середньо�
му в одному парку працює по дві осо�
би з числа творчих працівників, вклю�
чаючи директора.

Найкращі показники освітнього
рівня працівників ПКіВ – в Авто�
номній Республіці Крим, Дніпропет�
ровській, Миколаївській, Запорізькій
областях та м. Києві: тут вищу освіту
мають від 50 до 70% творчих праців�
ників цієї категорії. Проте слід відміти�
ти, що цей показник значно нижчий
серед працівників парків Тернопільсь�
кої, Чернівецької, Київської та Лу�
ганської областей – в межах 10–25%.

Окремо слід зупинитися на керів�
ному складі парків. На період паспор�
тизації (1995 р.) із загального числа
директорів (117 чол.) – 78 чол. (66,6%)
мали вищу освіту, 36 (30,7%) – серед�
ню спеціальну, 3 (0,7%) – середню.
Трохи менше половини працюючих
керівників мали спеціальність «куль�
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турно�освітній працівник» (49 чол.),
значна частина (близько 30 чол.) –
інженерний фах, решта – інші спе�
ціальності: бухгалтери, економісти (9
чол.), учителі, військові, журналісти,
історики, філологи тощо.

За стажем найбільшу групу станов�
лять керівники, які працювали на да�
них посадах до 5 років – 64 чол.,  до 10
– 31 чол., до 15 – 10 чол., до 20 – 6
чол., більше 20 – 6 чол., один дирек�
тор мав стаж понад 30 років.

Саме від керівників, творчих пра�
цівників значною мірою залежать стан
і перспективи паркової справи. Багато
хто з них вболіває і піклується не
тільки про свій “власний” парк, але й
про розвиток паркової галузі загалом.
З їхньої ініціативи в м. Кременчуку в
1995 р. Було створено Асоціацію пра�
цівників парків культури України –
консолідуючий орган, що ставить пе�
ред собою завдання об’єднати зусил�
ля фахівців для вирішення актуальних
проблем вітчизняного паркобудівниц�
тва, скоординувати діяльність у госпо�
дарській, культурно�просвітницькій
сферах та ін. (Першим президентом
Асоціації було обрано директора Кре�
менчуцького парку «Придніпровсь�
кий» В.І. Кечину, почесним президен�
том – директора Вінницького ЦПКіВ
В.М. Талєсніка). До асоціації увійшли
представники більшості областей Ук�
раїни. Асоціація є постійним членом
Міжнародної та Російської асоціацій
парків і виробників атракціонів. Асо�
ціацією проведено низку заходів (се�
мінари, „круглі столи”, творчі лабора�
торії, консультації), що сприяли об�
міну досвідом, впровадженню інно�
вацій у діяльність парків (мм. Вінни�
ця, Київ, Кременчук, Львів, Хмель�
ницький, Чернівці). Слід відмітити,
що Асоціація працівників парків Ук�
раїни постійно веде активну діяльність

з налагодження зв’язків з іншими
організаціями, діяльність яких відпо�
відає спільним інтересам і завданням.
Так, стало традиційним проведення
семінарів, нарад у м. Києві під час
міжнародної виставки “Індустрія доз�
вілля”, де керівники культосвітніх ус�
танов можуть познайомитися з остан�
німи досягненнями в сфері виробниц�
тва обладнання та пристроїв для
парків, поділитися досвідом та пробле�
мами. Асоціацією запроваджено наго�
родження керівників паркових установ
– номінантів на звання “Директор
року”, серед яких три номінації: най�
вища – “Золоте дерево” (один номі�
нант), “Срібне дерево” (два номінан�
ти), “Бронзове дерево” (три номінан�
ти). Також відзначаються заслуги ок�
ремих людей у справі розвитку парко�
вої справи.

Аналіз отриманих результатів дос�
лідження показав, що функції управ�
ління мережею парків з боку органів
влади на місцях здійснюються безсис�
темно, недостатньо уваги приділяєть�
ся парковим проблемам, мало вив�
чається їх досвід в нових умовах,
відсутні механізми інноваційного ке�
рівництва парками культури і відпо�
чинку.

Більшість парків підпорядкована
органам місцевої влади та їхнім  вико�
навчим структурам в містах та районах
управлінням, відділам культури. На
період дослідження в Українi функці�
онувала лише одна державна структу�
ра, яку було створено з метою коорди�
нації діяльності  ПКiВ  та установ доз�
вілля – Управління парків та установ
дозвілля Київської мiськ�
держадмiнiстрацiї, якому підпорядко�
вувалися 5 парків. Усі інші парки міста
було  передано  у комунальну власність
районів міста. Це практично призве�
ло до послаблення контролю за робо�
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тою цих закладів, їх комерціалізації та
втрати орієнтації на культурно�про�
світницьку спрямованість діяльності.
На даний час функції координації
діяльності ПКіВ передано новоство�
реному відділу Головного управління
культури міста.

Результати дослідження незапе�
речно підтверджують важливу роль у
справі реалізації цілей і завдань ПКіВ
висококваліфікованих ініціативних
кадрів – керівників і персоналу в ціло�
му. Аналіз штатних розписів парків
культури і відпочинку в зіставленні зі
змістом та обсягом роботи наводить на
думку про необхідність трансформації
їх організаційної структури у відпові�
дності до сучасних потреб і запитів
населення.

Для забезпечення ефективного
функціонування парк повинен мати в
штаті, як мінімум, таких культосвітніх
творчих працівників: художній керів�
ник, режисер, зав. секторами (в залеж�
ності від специфіки парку), методис�
ти�організатори з різних напрямків
діяльності, художник, культорганіза�
тор, інструктор з фізичної культури та
спорту, парковий оркестр.

На найближчу перспективу типові
штати ПКіВ можуть включати  таку
номенклатуру посад: директор, заступ�
ник директора, художній керівник, го�
ловний бухгалтер, бухгалтер, головний
спеціаліст (режисер, балетмейстер, ху�
дожник, хормейстер, диригент, інже�
нер – механік, адміністратор, інженерF
еколог, інженер садовоFпаркового госпоF
дарства), ст. адміністратор, адмініст�
ратор, завідувач філії, молодіжного
центру; завідувачі відділів з основних
видів діяльності, методичним, пере�
сувною виставкою; завідувачі секторів
з основних видів діяльності, об’єктів
дозвіллєвої діяльності, зоокутка; заві�
дувачі інших відділів, майстерні, лабо�

раторії, студії; інших секторів; соціоF
лог культури, менеджер культурноFдозF
віллєвої діяльності (менеджер індустрії
дозвілля); художник, провідний мето�
дист, ст. методист, методист; інструк�
тор, керівник гуртка (студії), артист,
культорганізатор, акомпаніатор, кіно�
механік (відеоінженер), завідувач квит�
кової каси, касир, контролер, інженер�
енергетик, слюсар, електромонтер,
монтажник санітарно�технічного об�
ладнання та систем, механік, столяр,
водій, підсобний робітник, двірник,
пожежник, садівник, гардеробник,
техніки усіх спеціальностей, приби�
ральник, сторож, майстри різних спе�
ціальностей, робітники різних спец�
іальностей.

Даний штатний розпис включає
43 найменування посад, які необхідні
для оптимального функціонування
паркового комплексу.  Посади “інже�
нер�еколог”, “інженер садово�парко�
вого господарства”, “соціолог культу�
ри”, “менеджер культурно�дозвіллєвої
діяльності (менеджер індустрії дозві�
лля)” – працівники нових спеціально�
стей, які мають високу спеціальну
підготовку за новими технологіями,
інноваційними методами навчання у
вищих навчальних закладах країни
(Київський національний університет
культури і мистецтв, Державна акаде�
мія керівних кадрів культури і мис�
тецтв, Харківська державна академія
культури та ін.).

Штатний розпис спеціалізованих
парків (спортивних, розважальних,
дитячих та ін.) повинен відповідати їх
тематичній спрямованості, наприк�
лад, зоологічний парк повинен мати
певним чином спеціалізовану структу�
ру, оскільки його функції пов’язані з
утриманням зоологічної колекції, про�
веденням значної наукової роботи та
господарчої діяльності.
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Важливим кроком у розробці но�
вих підходів у кадровій політиці став
“Довідник кваліфікаційних характе�
ристик професій” працівників, зайня�
тих у галузі культури та мистецтва, які
є обов’язковими для встановлення
розрядів (категорій) працівникам. Да�
ний документ розроблений (за участю
автора) з урахування змін та доповнень
до змісту характеристик, які виникли
у зв’язку з впровадженням досягнень
науки, техніки, технології, організації
виробництва і праці. До довідника
включено основні посади штатного
розпису парку культури і відпочинку,
зоологічного парку: директора, керів�
ника художнього, завідувача атракціо�
ну, завідувача театру (літнього), на�
чальника (завідувача) відділу  (секто�
ру), культорганізатора, керівника лю�
бительського об’єднання та ін. [1].

Зміни, що сталися в житті країни,
спонукали до перебудови роботи
парків на нових соціально�економіч�
них засадах, до яких більшість із пра�
цівників не були підготовлені. Тому
постала необхідність створення науко�
во обґрунтованої цільової програми
безперервного навчання (підготовки,
перепідготовки) спеціалістів, персона�
лу для обслуговування сфери культур�
ного відпочинку та дозвілля в умовах
навколишнього природного середови�
ща.

Враховуючи зарубіжний досвід
паркобудівництва, є потреба у таких
фахівцях:

• паркологів�спеціалістів у
сфері культурно�дозвіллєвої,
природоохоронної діяльності
та паркової індустрії, що роз�
робляють і втілюють цільові
програми, моделі перспектив�
них парків і об’єктів дозвілля;

• спеціалістів у галузі ландшаф�

тної архітектури, садово�пар�
кового господарства;

• фахівців середньої ланки: ко�
ординаторів, адміністраторів,
інструкторів, менеджерів,
агентів та кваліфікованих ро�
бітників із благоустрою та озе�
ленення.

У цьому напрямі відбувалися
певні зрушення в роботі провідних
вищих навчальних закладів культури і
мистецтв. Так, Державна академія ке�
рівних кадрів культури і мистецтв Ук�
раїни з  1999 р. здійснює набір сту�
дентів на спеціальності: “дизайн –
дизайнер ландшафту та садово�парко�
вого мистецтва”, “соціологія – соціо�
лог культури”, “менеджмент соціо�
культурної діяльності – менеджер со�
ціокультурних зв’язків” (на базі серед�
ньої спеціальної, незакінченої вищої
та вищої освіти); Київський націо�
нальний університет культури і мис�
тецтв  готує кадри за фахом “менеджер
культури, педагог�психолог”, “менед�
жер індустрії дозвілля, рекреаційних
ресурсів і технологій”, “режисер ест�
ради та масових свят”  та з інших спе�
ціальностей, необхідних для обслуго�
вування сфери дозвілля у парковому се�
редовищі. З 1996 р. Національний аг�
рарний університет відкрив відділен�
ня з підготовки інженерів�екологів та
інженерів садово�паркового господар�
ства, яких також гостро потребує сфе�
ра паркобудівництва. Авторкою статті
розроблено й адаптовано спеціалізо�
вані курси «Соціологія паркобудівниц�
тва» в Державній академії керівних
кадрів культури і мистецтв (2002–2003
рр.) та  “Соціально�педагогічний
аналіз діяльності державних парків
культури і відпочинку в Україні” в Киї�
вському національному університеті
культури і мистецтв (1997 р.). Згадані
курси містять матеріали дослідження,
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які передбачають запровадження ме�
тодів соціологічних досліджень в пар�
ковій сфері та  поліпшення професій�
них навичок соціологів культури [6].

Актуальним завданням зали�
шається організація підготовки і пере�
підготовка спеціалістів, що відповіда�
ють за безпечну експлуатацію сучас�
них, технічно складних атракціонів. Це
можливо здійснювати на базі вищих
навчальних закладів (наприклад, по�
літехнічного або авіаційного), перед�
бачивши фундаментальну підготовку
(диплом), так і курсову.

На наш погляд, варто було б шир�
ше використовувати зарубіжний
досвід підготовки спеціалістів сфери
паркового дозвілля. Наприклад, у Ве�
ликобританії в межах Інституту управ�
ління у сфері дозвілля та розваг діють
семінари та курси підвищення квалі�
фікації з паркової справи та дозвіллє�
вої сфери. За програмою діяльності
Нідерландської асоціації керівників
муніципальних парків та садів
здійснюється підготовка спеціалістів
паркової індустрії. Японський фонд
парків та рекреації організовує підви�
щення кваліфікації спеціалістів з уп�
равління парковою роботою та рекре�
аційною діяльністю, а також фахівців
паркового дизайну. Окрім того, фонд
здійснює науково�методичне забезпе�
чення паркової та рекреаційної сфери,
організовуючи лекції та навчальні кур�
си, ведучи наукові дослідження з роз�
витку паркової та рекреаційної сфери
[10, с. 362].

На основі проведених досліджень
ми дійшли таких висновків:

• ефективне функціонування
парків культури і відпочинку

як державних культурно�рек�
реаційних закладів можливе
лише за умов їх переходу в нову
якість на основі реалізації
комплексної соціально�куль�
турної програми, зорієнтова�
ної на сучасні потреби й тен�
денції розвитку дозвіллєвої
сфери;

• серед низки причин, що зу�
мовлюють труднощі функціо�
нування парку культури і
відпочинку, нами, зокрема,
визначено: ослаблення ме�
ханізмів управління галуззю,
зниження якісних та
кількісних характеристик кад�
рового потенціалу;

• для кадрового забезпечення
ефективного функціонування
парків культури і відпочинку
як базової мережі закладів не�
обхідне створення системи
підготовки, перепідготовки та
професійного зростання,
підвищення кваліфікації пра�
цівників парків на курсах, ста�
жуваннях, семінарах, у твор�
чих лабораторіях тощо;

• і головне – застосування сис�
темного підходу до питань до�
бору, навчання та використан�
ня керівних і творчих праців�
ників у парковій сфері;

• нові технології діяльності
парків культури і відпочинку,
організації дозвілля  потребу�
ють налагодження міжнарод�
ного співробітництва у сфері
підготовки, перепідготовки і
стажувань для різних рівнів
спеціалістів паркової сфери.

 В. Д. КОВТУН
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