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ВСТУП 

 

Завершальним етапом навчання на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти є захист здобувачами 

освіти кваліфікаційної роботи, в якій виконавець виявляє 

ступінь професійної підготовки при вирішенні практичних 

завдань, зазначених у стандартах вищої освіти.  

Кваліфікаційна робота – це творче дослідження, яке 

виконується самостійно та свідчить про вміння автора 

працювати з літературою, узагальнювати й аналізувати 

фактичний матеріал, використовувати теоретичні знання і 

практичні навички, отримані під час оволодіння 

відповідною освітньо-професійною програмою, має 

елементи науковості. 

Роботу над кваліфікаційною роботою доцільно 

розпочати на ІІІ курсі, коли здобувач освіти обирає тему і 

проводить літературний пошук за нею. Перед початком 

виробничої практики здобувачу освіти затверджують тему 

кваліфікаційної роботи та наукового керівника. Також 

здобувач освіти самостійно може обрати керівника та вже 

під час практики почати збирати матеріали, що будуть 

використані при написанні кваліфікаційної роботи. 

У результаті виконання кваліфікаційної роботи 

здобувач освіти повинен опанувати сучасні методики 

дослідження компонентів лісових і міських зелених 

насаджень для вивчення особливостей їх функціонування та 

розробки напрямів і системи заходів, спрямованих на 

зменшення негативного антропогенного пресу та 

підвищення ефективності лісових і міських зелених 

насаджень. 

Здобувач освіти має добре орієнтуватись щодо 

особливостей міської екологічної системи, вирощування 
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садивного матеріалу квітів, чагарників, дерев, створення та 

догляду за компонентами садово-паркових об’єктів, інших 

видів діяльності озеленювального комплексу; вміти 

професійно використовувати сучасні методи зеленого 

господарства для відновлення та формування стійких до 

несприятливих чинників міського середовища рослинних 

угруповань з високими декоративними, середовище-

твірними та санітарно-гігієнічними властивостями. 



8 

 

РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Кваліфікаційна робота завершує багаторічну 

підготовку здобувача освіти за першим (бакалаврським) 

рівнем вищої освіти. Вона має продемонструвати рівень 

загальнонаукової підготовки здобувача освіти, рівень знань 

з фахових дисциплін, уміння користуватись теоретичними 

знаннями та практичними навичками в дослідницькій 

роботі. 

Теми кваліфікаційних робіт пропонуються 

здобувачам освіти не пізніше ніж за рік до закінчення 

навчання. Тематика кваліфікаційних робіт може бути 

пов’язана з аналізом сучасного стану кліматично-

екологічної ситуації в регіоні (районі міста, районі області) 

та її поліпшенням шляхом створення і утримання садово-

паркового і лісового об’єкту, його правовим регулюванням, 

з аспектами вирощування садивного матеріалу 

декоративних трав, квітів, чагарників, дерев, створення та 

догляду за компонентами садово-паркових, лісових 

об’єктів, охорони природи, інших видів діяльності 

озеленювального та лісового комплексу. Вона повинна, 

бути актуальною, враховувати перспективи розвитку науки, 

техніки та виробництва. 

Здобувач освіти може також запропонувати власну 

тему для кваліфікаційної роботи, якщо вона відповідає 

вимогам освітньо-професійної програми.  

Кваліфікаційні роботи можуть виконуватись як на 

кафедрі, так і в організаціях, на підприємствах, у наукових, 

проєктно-конструкторських та інших установах. 

Безпосереднє керівництво всією діяльністю здобувача 

освіти здійснює керівник роботи. Окрім нього, кафедра 

може за необхідності запросити додаткових консультантів 
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за окремими розділами роботи із числа членів кафедри або 

працівників сторонніх організацій.  

Кваліфікаційна робота повинна представляти 

закінчену розробку актуальної наукової проблеми.  

Головними завданнями підготовки кваліфікаційної 

роботи є: 

– розширення й поглиблення теоретичних знань 

здобувачів освіти з обраної проблеми, систематизація і 

аналіз сучасних наукових підходів до розв’язування 

теоретичних та практичних завдань;  

– удосконалення умінь та компетентностей 

здобувачів освіти самостійно організовувати та проводити 

наукові дослідження актуальної проблеми; розвиток умінь 

застосовувати здобуті теоретичні знання під час вирішення 

конкретних наукових завдань; 

– удосконалення компетентностей самостійної 

роботи здобувачів освіти з фаховою науковою літературою 

й розвиток умінь критичного опрацювання наукових 

інформаційних джерел; 

– формування здатності здобувачів освіти до 

самоосвіти і саморозвитку, самостійної дослідницької 

роботи у майбутній професійній діяльності. 

За прийняті в роботі технічні та проєктні рішення, за 

правильність всіх основних суджень та розрахунків 

відповідає здобувач освіти – автор кваліфікаційної роботи.  

Науковими керівниками кваліфікаційних робіт 

призначають висококваліфікованих фахівців кафедри з 

числа професорів і доцентів. В окремих випадках 

допускається керування кваліфікаційною роботою 

старшими викладачами та асистентами без наукового 

ступеня, які є провідними фахівцями з питань, що 

висвітлюються в роботі, і здатні надати здобувачу освіти 
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суттєву організаційно-методичну допомогу в підготовці 

роботи, її оформленні та захисті.  

Основні обов’язки наукового керівника 

кваліфікаційної роботи:  

– допомога здобувачу освіти у виборі теми;  

– погодження завдань на кваліфікаційну роботу, 

календарного плану її виконання, систематична перевірка 

виконання календарного плану здобувачем освіти;  

– допомога здобувачу освіти при розробленні плану 

(змісту) кваліфікаційної роботи;  

– надання необхідних консультацій з питань порядку, 

послідовності виконання роботи, визначення змісту та 

обсягу відповідних частин роботи;  

– надання допомоги здобувачу освіти в доборі 

наукових джерел, які доцільно використовувати при 

виконанні роботи;  

– перевірка виконання здобувачем освіти проміжних 

етапів підготовки кваліфікаційної роботи й надання 

допомоги в її науковому редагуванні;  

– систематичний контроль якості виконання 

кваліфікаційної роботи;  

– допомога здобувачеві освіти у питаннях апробації 

кваліфікаційної роботи; 

– підготовка висновку на засідання кафедри про 

допуск кваліфікаційної роботи до захисту в екзаменаційній 

комісії;  

– підготовка письмового відгуку на кваліфікаційну 

роботу.  

Основні права наукового керівника:  
– вимагати від здобувача освіти дотримання 

встановленого графіку виконання кваліфікаційної роботи;  
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– висловлювати зауваження до кваліфікаційної 

роботи загалом або окремих її частин та повернення роботи 

здобувачу освіти на додаткове опрацювання;  

– вимагати виправлення помилок змістового чи 

граматичного характеру;  

– приймати рішення про невідповідність 

кваліфікаційної роботи встановленим вимогам з 

інформуванням про це здобувача та завідувача кафедри, на 

якій виконується робота. 

Обов’язки та права здобувача освіти. 

Здобувач освіти має право вибору теми 

кваліфікаційної роботи з переліку, затвердженого 

кафедрою; він зобов’язаний дотримуватись графіка, 

звітувати в передбачені строки перед керівником про хід 

роботи, отримувати необхідні консультації з теми. 

Відповідальність за правильність прийнятих рішень, 

обґрунтувань, розрахунків та якість оформлення несе 

здобувач освіти – автор роботи разом з його керівником. 

Здобувач освіти повинен написати та оформити текст 

кваліфікаційної роботи відповідно до вимог та у 

встановлений термін. Здобувач освіти зобов’язаний 

своєчасно подавати кваліфікаційну роботу на кафедру для 

попереднього розгляду, попереднього захисту, отримати 

необхідні рецензії та відгук керівника. Кваліфікаційні 

роботи подаються здобувачами освіти на випускову 

кафедру не пізніше, ніж за двадцять днів до дня захисту. 
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РОЗДІЛ 2 

СТРУКТУРА ТА ОФОРМЛЕННЯ  

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Кваліфікаційна робота виконується державною 

мовою у вигляді спеціально підготовленої наукової праці на 

правах рукопису в твердій або м’якій палітурці та в 

електронній формі. 

 

2.1. Структурні елементи роботи 

 

Кваліфікаційна робота об’ємом 50-60 сторінок 

складається з текстової частини та, за необхідності, 

графічного матеріалу, що включає карти, плани, рисунки, 

картограми, діаграми, фотографії тощо, який може 

розміщуватися як у загальному змісті роботи, так і в 

додатках. Ілюстративний матеріал представляється на 

листах креслярського паперу формату А4. 

Структура роботи: 

1. Титульний аркуш (Додаток А); 

2. Завдання (Додаток Б); 

3. Зміст (Додаток Г); 

4. Перелік умовних скорочень (за необхідності); 

5. Анотація (Додаток В); 

6. Вступ; 

7. Основна частина (з декількох розділів, підрозділів); 

8. Висновки; 

9. Рекомендації виробництву (за необхідності); 

10. Список використаних джерел; 

11.  Додатки (за необхідності). 

1. Титульний аркуш (додаток А). 

2. Завдання на випускну кваліфікаційну роботу 

(Додаток Б). 
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3. Зміст (Додаток Г) включає перелік та назви 

структурних частин кваліфікаційної роботи в наступній 

послідовності: зміст, перелік умовних позначень (за 

необхідності), вступ, найменування розділів та підрозділів 

основної частини, висновки, список використаних джерел, 

додатки. Номери сторінок повинні бути написані так, щоб 

розряди чисел були розташовані один під одним. Між 

закінченням тексту та номером сторінки рекомендується 

ставити крапки.  

4. Перелік умовних позначень чи скорочень (за 

необхідності). 

Такий перелік вводиться, якщо в роботі вжита 

специфічна термінологія, маловідомі скорочення, нові 

символи тощо. Перелік друкується двома колонками, в яких 

ліворуч за абеткою наводять скорочення, праворуч – їхня 

детальна інтерпретація. Якщо спеціальні терміни, символи, 

позначення повторюються менше трьох разів, перелік не 

складають, а їх розшифрування наводять у тексті при 

першому згадуванні. 

5. Вступ. Обсяг вступу не повинен перевищувати 2-3 

сторінки. У вступі розкривається сутність наукової 

проблеми та її значущість, стан розробки й обґрунтування 

необхідності проведення дослідження та подається загальна 

характеристика роботи у такій послідовності: 

Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та 

порівняння з відомими вже підходами до розв’язання 

проблеми обґрунтовують актуальність та доцільність 

виконання кваліфікаційної роботи, тобто тут автор має 

відповісти на запитання: чому обрана тема є сучасною та 

значущою в конкретних умовах? 

Висвітлення актуальності не повинно бути 

багатослівним. 
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Наступною складовою вступу є визначення мети і 

завдання, об’єкта і предмета, методів кваліфікаційного 

дослідження.  

1. Мета. Формулюється мета роботи і завдання, які 

необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Мета 

– це кінцевий науковий результат, якого прагне досягти 

автор роботи у процесі власного дослідження. Не потрібно 

формулювати мету як «Дослідження...», «Вивчення...», тому 

що такі слова вказують не на саму мету, а на спосіб її 

досягнення. Мета кваліфікаційної роботи реалізується через 

конкретні завдання, які потрібно вирішити для досягнення 

цієї мети. 

2. Завдання дослідження повинні розкривати мету і 

формуються переліком дій: «вивчити…», 

«проаналізувати…», «встановити шляхи…», 

«обґрунтувати…», «визначити…», «виявити сутність…», 

«узагальнити…», «сформулювати пропозиції…» та інші. 

Вирішення завдань становитиме зміст розділів і підрозділів 

кваліфікаційної роботи. Це важливо, тому що назви таких 

розділів мають відповідати конкретним завданням і 

результатам дослідження. 

3. Об’єкт дослідження – це об’єкт, процес або 

явище, що буде досліджуватися. 

4. Предмет дослідження міститься в межах об’єкта 

і становить частину від цілого (тобто об’єкта). Об’єкт і 

предмет співвідносяться як загальне і часткове. В об’єкті 

виділяється та його частина, яка й стане предметом 

дослідження. Саме на предмет спрямована увага автора, 

оскільки він має визначати назву роботи. Наприклад, об’єкт 

дослідження – легкове авто; предмет дослідження – 

гальмівна система легкового автомобіля (чи двигун 

внутрішнього згоряння, чи будь-який інший структурний 

компонент автомобіля). 
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5. Методи дослідження вказують на шляхи 

досягнення мети та розв’язання поставлених у роботі 

завдань, свідчать про достовірність та вірогідність 

отриманих наукових результатів. Необхідно коротко 

схарактеризувати методологічну базу дослідження, надати 

перелік використаних при підготовці кваліфікаційної 

роботи методів і методологічних принципів. 

Практичне значення одержаних результатів. У 

кваліфікаційній роботі теоретичного характеру вказують 

про наукове використання отриманих результатів або 

рекомендації щодо їхнього використання, а з прикладним 

значенням – висвітлюють результати практичного 

застосування отриманих результатів або рекомендацій щодо 

їх використання. 

Апробація результатів (за наявності). Якщо автор 

брав участь у наукових конференціях, семінарах, засіданнях 

наукового гуртка з оголошенням результатів своєї роботи та 

має цьому підтвердження (опубліковані тези, статті або 

програма конференції за темою роботи, в якій здобувач 

освіти брав участь), слід зазначити всі їхні вихідні дані 

(назву, рік та місце проведення конференції, вихідні дані 

опублікованих тез чи статей). 

Структура роботи. Тут зазначається, що робота 

складається зі вступу, певної кількості розділів, висновків, 

списку використаних джерел (вказується кількість), 

кількість таблиць, рисунків та додатків.  

6. Основні розділи складаються з підрозділів, 

пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають з нової 

сторінки. Основному тексту кожного розділу може 

передувати передмова з коротким описом обраного 

напрямку та обґрунтуванням застосованих методів 

досліджень. У кінці кожного розділу формулюють висновки 

зі стислим викладенням наведених у змісті розділу 
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наукових і практичних результатів, що дає змогу вивільнити 

загальні висновки від другорядних подробиць.  

У розділах основної частини подають:  

- огляд літератури за темою;  

- виклад загальної методики і основних методів 

досліджень;  

- експериментальну частину;  

- аналіз і узагальнення результатів досліджень; 

- проєктні пропозиції з підвищення функціональної 

ефективності садово-паркового об’єкту.  

В огляді літератури здобувач освіти окреслює 

основні етапи розвитку наукової думки за досліджуваною 

темою. Стисло, критично висвітлюючи роботи 

попередників, здобувач освіти повинен назвати ті питання, 

що залишились невирішеними і, отже, визначити своє місце 

у розв’язанні проблеми. Бажано закінчити цей розділ 

коротким резюме стосовно необхідності проведення 

досліджень у даній галузі. Загальний обсяг огляду 

літератури не повинен перевищувати 20 % обсягу основної 

частини роботи.  

У другому розділі, як правило, обґрунтовують вибір 

напрямку досліджень, наводять методи вирішення задач і їх 

порівняльні оцінки, розробляють загальну методику 

проведення досліджень. У теоретичних розділах 

розкривають методи розрахунків, гіпотези, що розглядають.  

У наступних розділах з вичерпною повнотою 

викладаються результати власних досліджень автора з 

висвітленням того нового, то він вносить у розробку 

проблеми. Здобувач освіти повинен давати оцінку повноти 

вирішення поставлених задач, їх порівняння з результатами 

вітчизняних і зарубіжних дослідників, обґрунтування 

потреби додаткових досліджень, негативні результати, які 

обумовлюють необхідність припинення подальших 
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досліджень. Виклад матеріалу підпорядковують одній ідеї, 

чітко визначеній автором.  

7. Загальні висновки. Перш за все, тут даються 

відповіді на завдання, які були поставлені у Вступі. Також у 

висновках можуть бути наведені можливі напрямки 

продовження досліджень за темою кваліфікаційної роботи, 

а також подані рекомендації щодо практичного 

використання результатів роботи. 

У разі якщо результати досліджень впроваджено, 

відомості подаються із зазначенням найменувань 

організацій, в яких здійснено впровадження. 

8. Список використаних джерел. З кількох 

можливих способів упорядкування матеріалу в списку (за 

алфавітом, за порядком згадування джерела в тексті) 

найбільш уживаним є розміщення прізвищ авторів або назв 

творів за алфавітом. Кількість використаних джерел має 

бути не менше 35. Якщо список містить джерела, записані 

як кириличними літерами, так і латинськими, то спочатку 

потрібно подавати ті, які записані кирилицею, а потім – 

латиницею (за алфавітом). 

9. Додатки. За необхідності до додатків доцільно 

включити допоміжний матеріал (при його великій кількості 

та неможливості подати в тексті), необхідний для повноти 

сприйняття роботи. До них вносяться допоміжні матеріали: 

• проміжні математичні розрахунки; 

• таблиці допоміжних цифрових даних; 

• інструкції та методики, опис алгоритмів і програм 

розв’язання задач із використанням комп’ютерних 

технологій, застосованих у роботі; 

• допоміжні ілюстрації; 

• глосарій; 

• міні-словник; 

• карти тощо. 
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У додатки виносяться великі таблиці допоміжного 

характеру, блок-схеми, зразки форм таблиць тощо. Додатки 

нумеруються великими літерами або арабськими цифрами. 

На кожний додаток повинно бути посилання в тексті, 

наприклад, «...розміщення дослідних ділянок» (дод. Б)». 

При повторному згадуванні використовують вислів «(див. 

додаток Б)». 

 

2.2. Вимоги до оформлення роботи 

 

Кваліфікаційна робота друкується на одному боці 

листа паперу формату А4 (297х210 мм). Параметри 

сторінки: верхнє і нижнє поля – 2 см; ліве поле – 3 см; праве 

поле – 1,5 см. Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, 

інтервал – 1,5. У тексті виділяють абзаци – відступи вправо 

(1,25 см) на початковому рядку кожної частини тексту. 

Правки, редагування, оформлення тексту здобувач освіти 

виконує, дотримуючись загальноприйнятих вимог до 

оформлення. 

 

2.3. Вимоги до оформлення та нумерації сторінок, 

ілюстрацій, таблиць, графічного матеріалу 

 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, 

підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими 

цифрами без знака №. Першою сторінкою кваліфікаційної 

роботи є титульний аркуш. Його включають до загальної 

нумерації сторінок, однак на ньому номер сторінки не 

ставлять. Нумерацію сторінок (без крапок) проставляють у 

правому верхньому куті подальших сторінок.  

ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ та РЕКОМЕНДАЦІЇ, 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ не 
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нумерують як окремі розділи. Номер розділу ставиться 

після слова «РОЗДІЛ».  

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу, 

використовуючи номер розділу і порядковий номер 

підрозділу, між якими ставлять крапку: наприклад, «1.1» 

(перший підрозділ першого розділу). Потім у тому ж рядку 

йде заголовок підрозділу. 

Цифровий матеріал рекомендується оформлювати у 

вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати заголовок.  

Таблиці нумеруються в межах розділу арабськими 

цифрами.  

Слово «Таблиця» розміщується в правому верхньому 

куті над відповідним заголовком таблиці з показанням 

номера таблиці, який повинен складатись з номера розділу 

та порядкового номера таблиці, розділених крапкою, 

наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу).  

Кількісні показники в таблиці повинні мати однакову 

кількість десяткових знаків. Для скорочення тексту 

заголовків стовпчиків можна замінити їх літерними 

позначками, пояснюючи їх у примітках. Заголовки 

стовпчиків таблиці починаються з великої літери, а 

підзаголовки – з маленьких, якщо вони складають одне 

речення із заголовком.  

При переносі частини таблиці на наступний аркуш 

(сторінку) над іншими частинами таблиці пишуть слово 

«Продовження», наприклад: «Продовження табл. 1.2». При 

цьому рекомендується пронумерувати стовпчики таблиці, 

щоб не повторювати їхні заголовки у продовженні.  

Всі ілюстрації, графіки, малюнки, фотографії 

називають рисунками, які нумеруються арабськими 

цифрами послідовно в межах розділу із зазначенням його 

номера. Наприклад, «Рис. 1.3» означає 3-й рисунок першого 

розділу.  
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Рисунки розміщують відразу ж після посилання на 

них у тексті або на окремих аркушах так, щоб можна було 

їх розглядати без поворотів тексту роботи. Рисунки в 

альбомній орієнтації розміщуються так, щоб верхня частина 

рисунка прилягала до лівого краю підшивки, а його нижня 

частина з назвою – до правого (вільного) краю. Кожен 

рисунок повинен мати назву, яка розміщується під ним 

разом із його номером. Написи на рисунках потрібно 

розміщувати, як правило, горизонтально. На спеціальних 

рисунках допускається поворот написів, що наслідують вісь 

деталі рисунка, не більше 90 градусів. У протилежному 

випадку слід змінити порядок написання літер на 

зворотний. Умовні позначки слід розміщувати після назви 

рисунка.  

Значення символів, що використовуються в 

математичних виразах, необхідно пояснювати при їх 

першому згадуванні в тексті. Лінія, що розділяє числівник і 

знаменник, повинна мати довжину найдовшого виразу, що 

стоїть над або під рискою; числівник і знаменник повинні 

центруватись відносно цієї лінії.  

Опис кожного символу подається з нового рядка в 

тій послідовності, в якій вони знаходяться у формулі, при 

цьому перший рядок розшифрування слід починати словом 

«де» без двокрапки після нього. Наприклад,  

 
1L

L

АнАв
АнАх




  
де, Ах – висотна відмітка, яку визначаємо; 

Ан – висотна відмітка нижче лежачої горизонталі;  

Ав – висотна відмітка вище лежачої горизонталі;  

L – віддаль між горизонталями (Ав і Ан);  

L1 – віддаль між нижче лежачою горизонталлю та 

шуканою висотною відміткою (Ан і Ах).  



21 

 

Перенос математичних виразів можна виконувати на 

знаках рівняння, додавання, віднімання, множення та 

ділення, при цьому знак ставиться в кінці рядка і 

повторюється на початку нового рядка.  

Щоб полегшити можливість посилання на формули, 

вони в межах розділу нумеруються: перша цифра вказує 

розділ, друга після крапки – порядковий номер формули в 

розділі. Номер формули береться в дужки і розміщується на 

правому полі останнього нижнього рядка виразу, до якого 

він відноситься. Посилання на формулу дають в круглих 

дужках, наприклад (5.2).  

Примітки до тексту і таблиць нумерують 

послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на 

одній сторінці декілька, то після слова «Примітки» ставлять 

двокрапку, наприклад:  

Примітки:  

1. ...  

2. ...  

3. ...  

Якщо примітка одна, то її не нумерують і після слова 

«Примітка» ставлять крапку.  

Перед переліченням у тексті ставлять двокрапку. 

Якщо перелічення не нумеруються (перший рівень 

деталізації), то перед кожною позицією перелічення 

ставиться тире. Якщо перелічення нумеруються, то перед 

кожною позицією ставиться мала літера абетки з дужкою. 

Для подальшої деталізації слід використовувати арабські 

цифри з дужкою.  

Графіка, карти, плакати. У графічній частині 

кваліфікаційної роботи використовуються карти 

досліджуваної території з нанесенням на них районами 

дослідження. 
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Вся інформація, що виноситься на плакати, повинна 

бути у кваліфікаційній роботі та розкривати результати 

досліджень. 
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РОЗДІЛ 3 

ПОРЯДОК ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ  

У КВАЛІФІКАЦІЙНІЙ РОБОТІ 

 

У першому розділі кваліфікаційної роботи слід 

подати огляд літератури, де треба окреслити основні етапи 

розвитку наукової думки за обраною темою: стисло 

висвітлити зміст опублікованих праць з посиланням на їх 

авторів. Бажано використовувати переважно літературні 

джерела, опубліковані за останні 10-20 років. У кінці 

розділу на основі аналізу літературних даних формулюється 

висновок про ступінь вивченості теми, різноманітність 

підходів дослідників до розроблюваної теми тощо. 

Загальний обсяг огляду літератури не повинен 

перевищувати 20 % обсягу основної частини роботи. Розділ 

може мати 2-4 підрозділи, вони нумеруються як 1.1, 1.2, 1.3, 

1.4 і кожен має назву, яка відображає його зміст. 

У другому розділі описуються об’єкти дослідження 

(зазначається регіон та територіальне розташування 

об’єкта), методики та умови досліджень (наводиться 

загальна характеристика ґрунтово-кліматичних і лісо-

рослинних умов зони проведення досліджень; за 

необхідності за даними найближчої метеостанції описують 

погодні умови, які характеризують за показниками 

середньомісячної температури повітря та середньомісячної 

кількості опадів і аналізують їх, порівнюючи із середніми 

багаторічними даними).  

Також тут подають характеристику 

лісогосподарських, біологічних і технологічних 

особливостей об’єкта дослідження.  

У методиці досліджень вказують її основні елементи: 

схему досліду, розміри облікових і захисних частин 

дослідних ділянок, їх конфігурацію і просторову 
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орієнтацію, кількість дерев, кущів тощо, повторність 

досліду, методи розміщення варіантів та повторень, 

методику спостережень, вимірювань, обліків і обрахунків. 

Вказують варіант, що є контролем, як правило, 

рекомендований зональною технологією на час ведення 

досліду.  

У дослідах з лісовими породами основними є 

фенологічні спостереження, облік росту, плодоношення та 

насіннєношення рослин, таксаційні показники та товарна 

якість основних сортиментів. Також описують методику, за 

якою проведено статистичний аналіз результатів 

досліджень. Описуючи умови, об’єкт і методику 

досліджень, обов’язково роблять посилання на літературні 

джерела.  

ЗРАЗОК 

 

РОЗДІЛ 2. ПРОГРАМА ТА МЕТОДИКА 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Розташування об’єкта досліджень 

 

Рекомендується навести дані про місце розташування 

об’єкта проєктування, загальну площу, організаційну 

структуру, схему території. 

 

2.2. Природні умови району дослідження 

 

Природні умови району (рельєф, клімат, гідрографія 

та ґрунтові умови), лісорослинні умови та корінні 

біогеоценози. При написанні підрозділу слід за 

літературними джерелами встановити лісогосподарську 

область, лісогосподарський округ і район та описати типові 

біогеоценози.  
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З гідрологічних показників слід навести дані про 

режими опадів, а саме: середньорічну кількість опадів та їх 

розподіл за сезонами року, зимові опади; максимальна 

кількість за одну зливу; наявність водних угідь та глибина 

залягання ґрунтових вод.  

Можна також навести негативні фактори 

навколишнього середовища, що впливають на насадження 

об’єкта, виділити характерні для території шкідливі 

інгредієнти та встановити рівень антропогенного пресу. 

 

2.3. Програма та методика робіт 

 

Для реалізації завдань кваліфікаційної роботи 

розробляються програма та методика проведення 

відповідних заходів. Принципова різниця між програмою та 

методикою полягає в тому, що програма відповідає на 

запитання «Що слід робити?», а методика – на запитання 

«Як робити?». Синтез програми та методики, їх єдність є 

умовою успішного виконання досліджень з теми. 

Програмних питань може бути декілька (4-5), а з 

комплексних тем – 6-7. В якості програм обираються 

вузлові питання теми. Програма повинна бути лаконічно 

короткою.  

Наприклад:  

1) розглянути літературні джерела за різними 

напрямками ; 

2) підібрати методики проведення робіт на 

території садово-паркового об’єкта; 

3) вивчити ґрунтово-кліматичні умови території; 

4) згідно з методикою інвентаризації і таксації 

провести оцінку зелених насаджень на об’єкті; 
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5) запропонувати нові види дерево-чагарникових 

рослин для подальшого введення в існуючі зелені 

насадження; 

6) розглянути агротехніку створення та догляду 

дерев, чагарників; 

7) запропонувати введення малих архітектурних 

форм; 

8) розробити схему доріжок та зон відпочинку, 

санітарно-гігієнічних зон; 

9) розглянути питання з техніки безпеки і 

охороні праці; 

10) розробити проєкт реконструкції парка з 

використанням сучасних підходів до озеленення; 

11) провести економічні розрахунки. 

Після зазначення програми слід описати методику 

досліджень.  

У третьому розділі, який є основним у 

кваліфікаційній роботі, описують отримані результати 

досліджень. У ньому детально й послідовно викладається 

зміст виконаної науково-дослідної роботи й остаточні 

результати досліджень. За необхідності розділ ділять на 

підрозділи. Результати досліджень подають у вигляді 

тексту, таблиць і рисунків. Отримані результати детально 

аналізують. Основні числові дані досліджень, на основі 

яких формулюють висновки, обов’язково піддають 

математичному або статистичному аналізу.  

Оформлення таблиць і рисунків має відповідати 

встановленим вимогам. Пояснювальний текст до кожної 

таблиці або рисунка не повинен бути лише констатацією 

числових даних. Необхідно виявляти взаємозв’язки, 

аналізувати та пояснювати наявні тенденції та 

закономірності.  
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Важливою складовою розділу є порівняння 

одержаних результатів із результатами досліджень інших 

авторів. Розділ закінчують висновком, який має містити 

суть результату, підтверджуватися числовими значеннями 

та статистичними характеристиками. На його основі 

формулюються висновки кваліфікаційної роботи.  

ЗРАЗОК 

 

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ТА ШЛЯХИ 

ВДОСКОНАЛЕННЯ …. 

 

3.1. Напрямки та шляхи… 

 

В підрозділі навести аналіз результатів дослідження.  

 

3.2. Вдосконалення досліджуваного садово-паркового 

об’єкта або лісових насаджень 

 

У цьому підрозділі зазначаються рекомендації для 

вдосконалення досліджуваного об’єкта.  

 

У четвертому розділі описуються технології 

створення або догляду за насадженнями; його назва або 

наявність залежить від обраного напрямку кваліфікаційної 

роботи. Тут викладається агротехніка вирощування сіянців, 

саджанців деревних, кущових і плодових рослин, а також 

способи одержання живців у маточнику. Описується 

система обробітку ґрунту, застосування добрив, підготовка 

насіння до висіву й сівба, догляд за посівами, садіння, 

щеплення чи формування саджанців і догляд за ними, 

інвентаризація та викопування садивного матеріалу, 

технології рубок тощо. Розробляються та обґрунтовуються 

заходи щодо вдосконалення технології створення або 
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догляду за насадженнями чи збільшення об’єму 

виробництва продукції та поліпшення її якості. 

 

ЗРАЗОК 

 

РОЗДІЛ 4. АГРОТЕХНІКА СТВОРЕННЯ ТА 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ САДОВО-ПАРКОВОГО ОБ’ЄКТА 

АБО ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ 

 

4.1. Агротехніка створення садово-паркових насаджень 

або лісових насаджень 

 

В підрозділі слід навести основні технологічні 

операції згідно календарного плану створення садово-

паркового об’єкта або лісових насаджень.  

 

4.2. Агротехніка догляду за садово-парковими та 

лісовими насадженнями 

 

В підрозділі слід навести основні технологічні 

операції згідно календарного плану догляду за садово-

парковим об’єктом або лісовими насадженнями. 

 

У п’ятому розділі подається економічна оцінка 

ефективності, яка виконується за необхідності згідно із 

завданнями та тематикою кваліфікаційної роботи. Здобувач 

освіти складає технологічні карти та калькуляційні таблиці, 

на основі яких обраховує економічні показники досліджень: 

вихід продукції м³, с/м, т, кг, тис. шт. з 1 га (м²); її вартість 

грн. з 1 га (м²); витрати праці на 1 м³, с/м, т, кг, тис. шт., 

люд.-дн. або люд.-год.; прибуток грн. з 1 га (м²) або на 1 м³, 

с/м, т, кг, тис. шт.; собівартість 1 м³, с/м, т, кг, тис. шт. 

продукції; чистий прибуток з 1 га (м²) або на 1 м³, с/м, т, кг, 
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тис. шт.; рівень рентабельності у %; окупність додаткових 

витрат та порівнює їх з контрольним варіантом.  

У технологічних картах і калькуляційних таблицях, 

які розміщують у додатках, повинні бути враховані витрати 

на закупівлю насіння, садивного матеріалу, добрив, засобів 

захисту, гербіцидів, пального, допоміжних матеріалів тощо. 

Враховуються витрати праці при виконанні ручних і 

механізованих робіт та обраховується заробітна платня 

робітників згідно з чинними кошторисними нормами.  

У тексті розділу наводяться основні таблиці з 

показниками економічної ефективності, а другорядні 

таблиці розміщують у додатках. Здобувач освіти повинен не 

лише констатувати одержаний цифровий матеріал, а й 

пояснити та всебічно проаналізувати його на основі власних 

досліджень або посилаючись на наукові дослідження 

відомих учених, якщо в кваліфікаційній роботі ці питання 

вивчалися недостатньо.  

При написанні кваліфікаційних робіт за тематикою, 

де економічний ефект проявляється через десятиріччя 

(наприклад, створення лісових культур, захисних 

лісонасаджень, проведення певних лісогосподарських 

заходів тощо), достатньо скласти кошторис або калькуляцію 

витрат на виконання усіх передбачених робіт.  

При написанні кваліфікаційних робіт, в яких 

обрахувати економічну ефективність неможливо 

(наприклад, при вивченні інтродуцентів, біоекологічних 

дослідженнях тощо), здобувач освіти одержує від керівника, 

за узгодженням із завідувачем кафедри, індивідуальне 

завдання на обрахунок економічної ефективності 

вирощування садивного матеріалу однієї з порід, що 

вивчається, чи створення насаджень за участю цієї породи. 

Розрахунки та технологічні карти подаються в додатках.  
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Варіанти досліду з найкращими показниками 

економічної ефективності беруть за основу при 

формулюванні пропозицій виробництву.  

У шостому розділі здобувач освіти описує основні 

правила техніки безпеки та охорони праці при виконанні 

робіт, що передбачені технологічною картою, норми 

виробничої санітарії та гігієни праці на основі нормативних 

документів і законодавства України з охорони праці у 

лісогосподарському виробництві.  

Необхідно провести аналіз стану пожежної безпеки, 

встановити причини можливих пожеж і запропонувати 

способи, заходи та засоби гасіння пожеж. Здобувач освіти 

може запропонувати заходи і розробити пропозиції для 

поліпшення роботи з охорони праці на лісогосподарському 

об’єкті.  

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ (за необхідності): 

подаються тоді, коли робота проводилася з вивчення 

проблем, результати дослідження яких були ефективними і 

можуть бути впроваджені в широку практику використання 

в лісовому або садово-парковому господарстві. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ має містити не 

менше 35 найменувань, в тому числі не менше 30 % за 

останні десять-двадцять років. До списку включають усі 

джерела, на які було зроблено посилання в тексті.  

У загальному списку не допускається розміщення 

джерел, на які відсутні посилання в тексті кваліфікаційної 

роботи. 

Список складають згідно з прізвищами авторів 

(заголовків) за українською абеткою, або в порядку 

посилань у тексті з наскрізною нумерацією. Праці 

латиницею подаються в кінці списку за алфавітним чи 

нумераційним порядком.  
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Оформлення бібліографічного опису у списку 

використаних літературних джерел здійснюється згідно з 

ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила 

складання» з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40). 

Зразки бібліографічних описів наведені в Додатку Д. 

ДОДАТКИ включають допоміжний матеріал до 

основного тексту кваліфікаційної роботи, який необхідний 

для уточнення результатів досліджень та підтвердження 

висновків. До них відносять таблиці порівняльного аналізу, 

технологічні карти, розрахунки, рисунки, фотографії, плани, 

тощо.  

За необхідності до додатків доцільно включати 

допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття 

кваліфікаційної роботи:  

- таблиці допоміжних цифрових даних;  

- протоколи і акти випробувань, впровадження, 

розрахунки економічного ефекту;  

- ілюстрації допоміжного характеру.  

Додатки оформлюють як продовження роботи на 

наступних її сторінках або у вигляді окремої частини 

(книги), розміщуючи їх у порядку згадування в тексті 

роботи. Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках 

роботи, кожний такий додаток повинен починатися з нової 

сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований 

угорі малими літерами і першої великої симетрично 

відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком 

малими літерами з першої великої друкується слово 

«Додаток __» і велика літера, що позначає додаток. Додатки 

можна позначати послідовно великими літерами української 

абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, 

додаток А, додаток Б і т.д.  
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Також додатки можна нумерувати арабськими 

цифрами, наприклад, «Додаток 1», «Додаток 2» тощо. 

При оформленні додатків окремою частиною на 

титульному аркуші під назвою теми роботи друкують 

великими літерами слово «ДОДАТКИ». Текст кожного 

додатка за необхідності може бути поділений на розділи й 

підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. 
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РОЗДІЛ 4 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ  

У КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБОТАХ ЗДОБУВАЧІВ  

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «САДОВО-ПАРКОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО» 

 

Результати досліджень оформлюються у різних 

формах: текстовій, табличній та ілюстративній (діаграми, 

рисунки, фото, карти, креслення тощо). Детально 

зупинимося на вимогах до оформлення ілюстративного 

матеріалу. На листі А1 розміщуються такі елементаи (за 

необхідності): 

1. Ситуаційний план. Фотофіксація. 

2. Опорний план. Передпроєктний аналіз. 

3. Генеральний план. 

4. Розбивочне креслення. 

5. Садивне креслення. 

6. Календарний план робіт. Конструктивні елементи. 

 

4.1. Ситуаційний план. Фотофіксація 

 

Загальний вигляд листа № 1 показано на рис. 1. 

Ситуаційний план виконується на викопіюванні із 

генерального плану населеного пункту. На ньому 

наносяться запроєктовані і наявні житлові квартали, 

установи, підприємства, розташовані на прилеглих 

територіях, підходи до об’єкта, який проєктується, назви 

вулиць (рис. 2). Ситуаційний план складається у масштабі 

1:5000 або 1:2000. 
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Рис 1. Вигляд листа 1 – Ситуаційний план. 

Фотофіксація. 
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Рис. 2. Ситуаційний план скверу. 

 

Фотофіксація включає в себе основні характерні 

види на територію проєктування. 

 

4.2. Опорний план. Передпроєктний аналіз 

 

Загальний вигляд листа № 2 показано на рис. 3. 

Опорний план розробляється в масштабі генерального 

плану. Складений на підставі старанного обстеження 

опорний план дає повноцінну дендрологічну картину на 

весь період проєктування і подальшого формування 

паркового об’єкта. Старанне складання опорного плану 

об’єкта при його реконструкції дає можливість без 

додаткового використання посадкового матеріалу та 

дорогих транспортних витрат, інколи тільки системою 

пересадок, створити повноцінний зелений об’єкт для 

сучасного використання. 
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4.3. Генеральний план 

 

Загальний вигляд листа № 3 показано на рис. 4. На 

підставі затвердженого завдання на проєктування і вихідних 

даних розробляється технічний проєкт.  

ОПОРНИЙ ПЛАН М 1:200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ПЕРЕДПРОЄКТНИЙ АНАЛІЗ 

струмок 

Територія дендропарку

Приватні садиби

Приватні садиби

Дорога
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МІКРОРЕЛЬЄФ ТЕРИТОРІЇ

 
СХЕМА ДОРОЖНО-СТЕЖКОВОЇ МЕРЕЖІ

Головна

Допоміжна

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ

Заповідна

Плодовий сад

Експозиційна

Інтродукційна

Господарська

Відпочинкова
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ПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВА 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ

Самозаростання

Плодовий сад

Автохтонні види

Інтродуценти

Дорощування

Відпочинок

 
 

Рис 3. Вигляд листа 2 – Опорний план. 

Передпроєктний аналіз. 
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Рис. 4. Вигляд листа 3 – Генеральний план скверу: 1 

– дерева, що існують; 2 – дерева, що проєктуються; 3 – 

декоративні чагарники; 4 – живоплоти; 5 – квітники; 6 – 

декоративний басейн; 7 – лави. 

 

На стадії технічного проєкту виявляється загальна 

архітектурно-планувальна ідея, визначається інженерне 

обладнання території, розміщення на ділянці будівель, 

площадок, насаджень; встановлюється кошторис 

будівництва та основні технічно-економічні показники 

(табл. 1). 

В склад проєкту планування і забудови об’єкта, який 

озеленюється на стадії технічного проєкту, входять наступні 

графічні матеріали: 

- ситуаційний план в масштабі 1:5000; 1:2000; 

- генеральний план в масштабі 1:500, 1:1000; 

- дендрологічний план в масштабі генерального 

плану; 
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Таблиця 1 

Техніко-економічні показники по об’єкту 

№ 

з/п 

Найменування 

використання території 
Кількість 

% від 

загальної 

площі 

Примітка 

1 Споруди, га    

2 Доріжки та площадки, га    

3 Водяні облаштування, га    

4 Рослинність,    

 в тому числі:    

5 місцева, шт./га    

6 екзотична, шт./га    

7 хвойні, шт./га    

8 листяні, шт./га    

9 в алейній посадці, шт./га    

10 в живій загорожі, пог.м.    

11 
вертикальне озеленення, 

шт./га 
   

12 газон, га    

 

Генеральний план об’єкта озеленення виконується на 

топогеодезичній підоснові чи на опорному плані, якщо 

об’єкт реконструюється. На плані наносяться збережені 

будови та споруди та ті, що проєктуються і 

реконструюються, дорожньо-стежкова мережа, площадки, 

стоянки для індивідуального транспорту, зелені 

насадження, елементи зовнішнього благоустрою, 

павільйони, огорожі, фонтани, басейни, прилади для 
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освітлення, інженерні споруди, мости, віадуки, підпірні 

стінки, елементи художньо-декоративного оформлення, 

скульптури, декоративні і меморіальні. Всі споруди та 

планувальні елементи на плані пронумеровуються (рис. 4). 

На поля креслення наносяться: експлікація, умовні 

позначки, роза вітрів, техніко-економічні показники 

зовнішнього благоустрою та озеленення і специфікація 

малих архітектурних форм та елементів художньо-

декоративного оформлення (табл. 2). 

Таблиця 2 

Техніко-економічні показники зовнішнього благоустрою та 

озеленення 

 

Сукупність зображень об’єкта, який проєктується, з 

відповідними розрахунками та поясненнями називається 

проєктом (від лат. рrojectus – кинутий вперед, передуючий). 

За ознакою використання методів архітектурна графіка 

поділяється на три види зображень: в ортогональних 

проєкціях, в перспективі, в аксонометрії. Всі три види 

зображень за технікою виконання можуть бути лінійними та 

№ 

з/п 

Назва Одиниця 

виміру 

Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 

1 Загальна площа території га   

2 Площа забудови га   

3 Площа доріг і частин території, які 

мають покриття 

га   

4 Площа озеленення га   

5 Кількість дерев  шт.   

6 Кількість чагарників шт.   

7 Кількість газонів га   

8 Площа квітників м2   

9. Протяжність огорожі     

 з них:    

 паркани пог. м.   

 живопліт пог. м.   
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світлотіньовими. Лінійні зображення більш умовні, 

світлотіньові здійснюють ілюзію об’ємності, наближаючи 

цим зображення об’єкта до його сприйняття в натурі. Колір 

в архітектурній графіці служить для передачі поліхромних 

якостей об’єкта, який проектується, та має особливе 

значення для проєктування садів і парків. До архітектурних 

креслень в ортогональній проєкції відносяться генеральний 

план, дендроплан, розрізи, фасади, деталі, робочі креслення 

і т.д.  

Ортогональні проєкції дають умовне зображення 

об’єкта (без перспективного скорочення), що здійснює 

умови для зображення об’єкта на кресленні у зменшеному 

вигляді, тобто в певному масштабі. Масштаб може бути 

виражений числом чи зображений графічно та являтись 

відповідно цифровим або лінійним масштабом. Величину 

основи визначають шляхом множення одиниці даної міри 

на вираження цифрового масштабу. 

На кресленнях генеральних планів показують 

дорожньо-стежкову мережу, розміщення різних об’ємних 

споруд і малих архітектурних форм, елементів благоустрою 

та озеленення в умовних позначеннях. Графіка виконання 

може бути лінійною або із кольоровою відмивкою. Крім 

зображального об’єкта, на кресленні генерального плану 

повинні бути розміщені умовні позначення, експлікація, 

техніко-економічні показники, орієнтація за сторонами 

світу, роза вітрів та штамп по формі. 

Дендрологічний план складається тільки на складні 

по плануванню об’єкти. На дендроплані розміщуються 

збережені зелені насадження та ті, що проєктуються, із 

зазначенням асортименту рослинності, кількості та типів 

посадки (рис. 5).  
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Рис. 5. Дендроплан. 

 

При обладнанні та розміщенні малих архітектурних 

форм необхідно додержуватись наступних правил: 

- всі без виключення малі архітектурні форми 

виконувати на високому професійному рівні; 

- взірцем, формою, конструкцією і масштабом вони 

повинні відповідати функціональному призначенню; 

розташовуватись на території об’єкта у відповідності із 

функціональним зонуванням і в необхідній кількості; 

- паркову скульптуру розташовувати в уміло-

організованому просторі, співзвучним із тематикою 

скульптури. 

При розробці проєктів озеленення необхідно: 
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- враховувати як сучасні тенденції садово-паркового 

будівництва, так і спадок вітчизняного та зарубіжного 

садово-паркового мистецтва; 

- виявляти архітектурно-ландшафтну індивідуальність 

даного об’єкта; 

- території природного ландшафту показувати в їх 

природній красі; 

- розширяти функціональне використання паркових 

територій, номенклатуру паркових споруд (зона 

«навчання», будинок вільного часу, зона відпочинку, 

сімейний сад, сад скульптур); 

- всіма засобами підкреслювати парковий характер 

споруд і малих архітектурних форм; 

- максимально концентрувати зону активного 

відпочинку, залишаючи більше місця для спокійного 

відпочинку в оточенні природи; 

- при вирішенні вертикального планування активно 

використовувати можливість художнього моделювання 

рельєфу (геопластики); 

- підсилювати пізнавальне значення парку надписами 

про породи дерев, чагарників, квітів, про зразки породи 

тощо; 

- максимально використовувати синтез мистецтва; 

- враховувати вимоги економічності при будівництві 

та експлуатації об’єкта та використовувати природні 

можливості ландшафту. 

У великому масштабі розробляються фрагменти 

ділянок, які вимагають деталізації, а також профілі і розрізи 

характерних вузлів об’єкта (рис. 6, 7). 
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Рис. 6. Фрагменти парку (перспектива). 

 
Рис. 7. Умовні позначення дерев для фрагментів парку. 
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4.4. Схема вертикального планування. Розбивочне 

креслення. 

 

Робочі креслення розробляються на основі 

затвердженого технічного проєкту і призначаються для 

виконання всіх будівельних і посадочних робіт на 

запроєктованому об’єкті. До складу основних робочих 

креслень входять: 

а) проєкт вертикального планування. 

б) розбивочні креслення панування; 

в) посадкове креслення; 

г) креслення деталей партерів, квітників, альпінаріїв 

тощо. 

Робочі креслення виконуються, як правило, в масштабі 

1:500; для більших об’єктів – в масштабі 1:1000; для 

деталей – 1:200; 1:100; 1:50; 1:20. 

Основою для розробки схеми вертикального 

планування е геодезична зйомка всіх планувальних 

елементів об’єкта озеленення з прилеглими територіями в 

горизонталях, проведених через 0,5 м у масштабі 1:1000; 

1:500; 1:250; 1:200; 1:100. Схему вертикального 

планування виконують в два етапи: І-ий – аналіз існуючого 

рельєфу; ІІ-ий – проєктування нового рельєфу у 

відповідності з існуючими вимогами і нормативними 

ухилами (табл. 3, 4). 

Таблиця 3 

Ухили поверхні планувальних елементів 

планувальні елементи 

Поперечні 
ухили 

Повздовжні ухили 

mіп mах mіп mах допуст. 

1. Паркові алеї, дороги та доріжки:      

а) асфальто-бетонні, цементно-
бетонні покриття; 

0,015 0,025 0,004 0,06 0,07 

б) покриття з гравію 0,025 0,035  0,08 0,12 

в) покриття з плит (бетон, каміні); 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 
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г) грунтосуміші. 0,025  0,04 0,08 0,01 

2. Паркові площадки, площадки 
перед будинками і спорудами  

0,005 0,03 0,004 0.03 0,04 

3. Дитячі площадки 0,01 0,02 0,005 0,015 0,02 

4. Господарські площадки (не 
залежно від матеріалу покриття) 

0,01 0,02 0,004 0,03 0,04 

5. Спортивні площадки 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 
6. Автостоянки 0,005 0,015 0,004 0,04 0,05 

7. Території під насадженнями 

галявини. 

0,005 0,008 0,005 0,008 4,5 

8. Партери, квітники 0,005 0,06 0,005 0,05 0,08 

Примітка: 1) допустимі ухили проєктують у 

виняткових випадках у гірській місцевості та степу;  

2) території під насадженнями можливо проєктувати зі 

збереженням крутих схилів, при цьому слід передбачити 

протиерозійні заходи та укріплення відкосів;  

З) спортивні площадки проєктують з ухилами в двох 

напрямках від центру.  

Таблиця 4 

Допустимі ухили відкосів  

у залежності від характеру ґрунтів 
Характер ґрунту Допустимі ухили 

Гумусовий горизонт ґрунту 1:2 - 1:3 

Легкий суглинок 1:1,5 - 1:2 

Суглинисті ґрунти 1:2,5 - 1:4,5 

Піщані ґрунти 1:1 

Щільні глини 1:1 - 1:0,5 

Скелисті ґрунти 1:1 – 1:0,1 

 

Для аналізу існуючого рельєфу послідовно виконують 

наступні роботи: 

1. По осях вулиць, проїздів, алей, доріжок на їх 

перехрестях, на характерних згинах, на переломах рельєфу, 
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в кутах площадок відмічають засічками точки, які 

позначають порядковою нумерацією. 

2. Для всіх точок визначають висотні відмітки 

існуючого рельєфу (чорні відмітки) методом інтерпеляції по 

формулі: 

1L
L

АнАв
АнАх




 

де, Ах – висотна відмітка, яку визначаємо; 

Ан – висотна відмітка нижче лежачої горизонталі;  

Ав – висотна відмітка вище лежачої горизонталі;  

L – віддаль між горизонталями (Ав і Ан);  

L1 – віддаль між нижче лежачою горизонталлю та 

шуканою висотною відміткою (Ан і Ах).  

Існуючі (чорні) відмітки записують внизу 

(знаменнику) позиції (рис 8.). 

3. На відрізках осей між точками вираховують віддалі 

і записують під стрілкою, яка вказує напрям ухилу. 

4. По всіх відрізках між точками, позначеними 

нумерацією, на основі отриманих існуючих висотних 

відміток і вирахуваних віддалей між ними вираховують 

існуючі повздовжні ухили по формулі: 

L

h
і




 
де, і – повздовжній ухил між точками; 

h  – перевищення між точками / різниця між 

висотними відмітками/;  

L – віддаль між точками. 
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Рис. 8. Фрагмент схеми вертикального планування 

території. 

 

5. Вирахувані ухили надписують над стрілкою, яка 

вказує напрям ухилу. 

6. Аналізуючи існуючі ухили визначають площини з 

дуже крутими схилами – більше 0,07 або з дуже незначними 

– менше 0,004. 

На другому етапі, за необхідності (коли існуючі 

ухили виходять за рамки допустимих), приступають до 

проєктування схеми вертикального планування і виконують 

наступні роботи: 

- на основі аналізу існуючих ухилів у місцях, де вони 

не відповідають допустимим, намічають проєктні допустимі 

ухили; 

- на основі проєктних ухилів вираховують проєктні 

(червоні) відмітки.  
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Залежно від характеру рельєфу проєктні відмітки 

можуть бути більші (при насипі) або менші (при зрізі) від 

існуючих. Проєктні (червоні) відмітки записують у верхній 

(чисельнику) позиції. Якщо ухили відповідають 

нормативним, проєктні (червоні) висотні відмітки можуть 

бути рівні існуючим (чорним). 

Проєкт вертикального планування. 
Використовують наступні найбільш поширені методи 

виконання проєктів вертикального планування: 

а) метод проєктних горизонталей;  

б) метод профілів. 

Для складання проєкту вертикального планування на 

кальку знімають копію генплану в масштабі 1:500 (1:250, 

1:200, 1:100). На кальку наносять всі планувальні елементи і 

контури ділянок, де необхідно зберегти ґрунтовий та 

дерновий покрив. Також на кальку наносять проєктні 

висотні відмітки на перехрестях вулиць, проїздів, алей, в 

кутах площадок, отриманих по схемі вертикального 

планування. 

Ділянки, які відводять під деревно-чагарникову 

рослинність, луги, поляни повинні мати ухили від 0,004 до 

0,08. Існуючий рельєф, де схил крутизною більше 30 %, за 

можливістю необхідно зберігати, передбачивши заходи по 

захисту ґрунтів від ерозії. 

Проєктування алей і доріжок необхідно проводити 

так, щоб вони вписувались у природний рельєф, тобто 

проєктні горизонталі слід максимально наближувати до 

існуючих. 

Понижені місця без стоків слід використовувати для 

створення декоративних водоймищ. При складанні проєкту 

вертикального планування вказують проєктні висотні 

відмітки для «дзеркала» води. 
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Розбивочне креслення. Розбивочне креслення 

складають для точного перенесення проєктних 

планувальних елементів садово-паркового об’єкта в натуру, 

тобто для розбивки доріжок, площадок, басейнів, малих 

архітектурних форм і інших елементів планування на 

місцевості. 

Для розробки креслення з генплану знімається копія 

на кальку без зелених насаджень, які проєктуються та 

горизонталей. На копію наносять: межі об’єкта, дорожньо-

стежкову сітку, площадки всіх типів, капітальні та 

тимчасові споруди, елементи мережі наземних комунікацій, 

крупні дерева та валуни – тобто всі існуючі планувальні 

елементи, та ті, що проєктуються, і до яких можна 

«прив’язатися» при розбивці планувальних елементів. 

Існують наступні найпоширеніші способи виконання 

розбивочного креслення для садово-паркових об’єктів: 

метод ординат, метод квадратів та метод теодолітного ходу. 

Вибір способу розбивки залежить від величини та 

складності об’єкта озеленення. На одному об’єкті можна 

користуватися різними методами (рис. 9). 
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Рис. 9. Фрагмент розбивочного креслення методом 

ординат. 

 

Проєктні планувальні елементи «прив’язують» до 

базисних ліній ординатами, вказуючи віддалі в метрах з 

точністю до сотих. Довжина перпендикулярів не повинна 
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перевищувати 10 метрів. На базисних лініях вказують 

віддалі між ординатами, починаючи від нуля. Кількість 

розмірів повинна бути мінімальною, але достатньою, для 

переносу проекту в натуру. 

При плануванні круглих елементів та заокруглених 

доріжок на перехрестах і площадках вказують радіуси, 

прив’язуючи центри кругів до базисних ліній. 

Метод квадратів добре використовувати для 

проєктування об’єктів з хвилястою сіткою доріжок на 

відкритій місцевості, складною конфігурацією квітників чи 

площадок (рис. 10). 

 
Рис. 10. Фрагмент розбивочного креслення методом 

квадратів. 

 

Для розбивки в натурі посадочних ям (для дерев) і 

котлованів (для чагарників) на посадковому кресленні 

наносяться розміри (довжина, ширина) масивів, групової 

посадки, відстань між деревами, а також необхідні 
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допоміжні відстані від країв доріжок, алей, площадок до 

місць посадки. У зв’язку з цим проводити в натурі розбивку 

посаджених ям і котлованів необхідно лише після виносу в 

натуру доріжок, алей і площадок. Деколи в посадовому 

кресленні додаються профілі за характерними алеями, 

дорогами, площадками і т.п. із зазначенням розміщення 

посадок і конструкції посадкових ям, траншей і т.п. у 

масштабі 1:200. Направлення січення показується лінією на 

розбивочному кресленні. Для деяких деталей озеленення, 

особливо квіткового оформлення, складаються креслення 

фрагментів в масштаби 1:200; 1:100, наводиться малюнок 

квітника із зазначенням асортименту квітів і всіх 

необхідних для розбивки розмірів. Для квітників особливо 

складного малюнку виконуються шаблони у натуральну 

величину. 

 

4.5. Садивне креслення 

 

Садивне або посадкове креслення складається на 

основі затвердженого дендроплану для переносу проєкту 

озеленення в натуру, розбивки місць посадки дерев, 

чагарників та квітів, посіву газонів (рис. 11). Дерева одного 

типу в межах ряду, групи чи масиву з’єднуються лініями. 

Для всіх елементів озеленення виставляються показники: в 

чисельнику – номер за відомістю, в знаменнику – кількість 

дерев чи чагарників у даній групі. На посадовому кресленні 

умовними знаками показуються збережені насадження, 

насадження, які підлягають пересадці, вирубці; одночасно із 

позначенням на плані зелених насаджень на полях 

креслення відмічаються відомості об’ємів посадочних робіт 

(табл. 5); відомості об’ємів робіт по влаштуванню квітників 

(табл. 6). Влаштування газонів фіксується відомістю 

газонних трав (табл. 7).  
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Рис. 11. Посадкове креслення 

 

Таблиця 5 

Відомість асортименту дерев та чагарників 
№ 

з/п 

 

Назва 

 

Вид 

посадки 

 

Стандарт 

 

Кількість, 

шт. 

 

Примітка 

 українська 

 

латинська 

        

       

       

       

       

Таблиця 6 

Відомість асортименту квітів 
Номер на 

кресленні 

 

Назва виду, асортименту  

(українська і латинська) 

 

Колір 

 

Кількість 

 

Примітка 

 м2 

 

шт. 
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Таблиця 7 

Відомість асортименту газонних трав 
Назва трав  

(українська і 

латинська) 

 

 

Норма висіву 

зерна на 

одному м2 в 

чистому 

вигляді 

Вміст у 

суміші, 

% 

Норма 

висіву, 

кг у 

суміші 

Необхідна 

кількість зерна 

для 

облаштування 

газонів 

I. Партерних  

 

    

II. Садово-паркових  

 

    

III. Спортивних  

 

    

IV. Для одерновки 

відкосів 

    

 

4.6. Календарний план робіт.  

Конструктивні елементи 

 

Кожне будівництво повинно бути забезпечене 

проєктною документацією по організації будівництва та 

виконанню робіт. 

Проєкт організації будівництва розробляється у 

відповідності з інструкцією про порядок складання і 

затвердження проєктів організації будівництва і проєктів 

виконання будівельних і монтажних робіт по промисловому 

і житлово-цивільному будівництву. В проєкті наводяться 

дані річної та сезонної потреби в основних посадкових і 

будівельних матеріалах, машинах, транспорті, воді та 

джерелах задоволення цих потреб; річна і сезонна потреба в 

робочих кадрах із врахуванням підвищення продуктивності 

праці і відповідного зменшення численності робочих і 

порядок забезпечення працюючих житловою площею та 

культурно-побутовими установами; орієнтовний план 

здійснення будівництва по роках та думка по організації 

керування будівництвом. 
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РОЗДІЛ 5 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ У КВАЛІФІКАЦІЙНИХ 

РОБОТАХ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

«ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» 

 

5.1. Створення лісових культур 

 

Головною метою кваліфікаційних робіт за цією 

освітньою програмою є поєднання набутих знань з 

інженерними завданнями, які потребують обґрунтованих 

рішень зі створення лісових культур на різних категоріях 

лісокультурних площ. Розробка проєктів зі створення 

лісових культур передбачає підбір відповідних типів 

лісових культур та агротехніки їх створення, складання 

комплексу робіт згідно з прийнятою агротехнікою, вибір 

машин, механізмів і знарядь для їх виконання. Під час 

написання окремих розділів кваліфікаційної роботи 

здобувачі освіти мають змогу опанувати методику 

прийняття обґрунтованих рішень з питань лісовідновлення 

та лісорозведення, використання наукової та нормативно-

довідкової літератури, ознайомитися з державними 

стандартами, нормами виробітку на лісокультурні роботи, 

діючими тарифними ставками, цінами на садивний матеріал 

тощо.  

 

5.2. Рубки лісу 

 

При описанні типу рубок необхідно показати 

теоретичні, методичні і схематичні сторони дослідження. 

Вибіркові рубки. Вибірковою називають таку рубку, 

при якій у насадженні періодично вирубують частину дерев 

певного віку, розмірів, якості, або за їх станом. Головною 



62 

 

особливістю вибіркової рубки є те, що площа, на якій вона 

проводиться, завжди покрита лісом із зімкнутістю крон не 

менше 0,4-0,5. Ось чому при вибірковій рубці ліс ніколи не 

втрачає своїх захисних функцій. Вибіркові рубки завжди 

вважались сприятливими для поновлення ялини, ялиці, 

бука. Необхідно вказати типи рубок, схеми (бажано ще й 

фото), види дерев, період проведення рубок, господарство 

(приклад рис. 12, рис. 13). 

 

Рис. 12. Схема групово-вибіркової рубки (В.Г. 

Атрохіним, 1970): а – насадження до рубки; б, в, г, д, е, є – 

після наступних прийомів рубки 
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Рис. 13. Схема групово-поступової рубки (за 

М.М.Горшеніним, А.Й. Швиденком, 1977): 1 – деревостан 

до рубки; 2-5 – деревостан і поновлення лісу після 

наступних чотирьох прийомів рубки 
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5.3. Лісова таксація 

 

Тема кваліфікаційної роботи, що пов’язана з лісовою 

таксацією, передбачає дослідження наступних питань: 

вивчення геометрії поперечного перерізу деревного 

стовбура; повздовжній переріз деревного стовбура; 

визначення об’єму стовбура зрубаного дерева; таксація 

ділової та дров’яної деревини; обчислення показників 

форми і повнодеревності стовбура; визначення об’єму 

стовбура дерева, що росте; таксаційна будова деревостану; 

обчислення запасу деревостану; таксація приросту стовбура 

зрубаного дерева; таксація поточного об’ємного приросту 

стовбура дерева, що росте; таксація поточного приросту 

деревостану за запасом; використання таблиць ходу росту 

та товарних таблиць. 
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РОЗДІЛ 6 

ПРОЦЕДУРА ПІДГОТОВКИ ДО ЗАХИСТУ 

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

За 20 днів до захисту роботи перед екзаменаційною 

комісією здобувач освіти подає її науковому керівнику. 

Зазвичай, керівник спочатку знайомиться з першим 

варіантом кваліфікаційної роботи, вказує здобувачу освіти 

на її слабкі місця, дає поради по їх усуненню і після 

другого, заключного, читання пише відгук на підготовлену 

роботу. З дозволу наукового керівника здобувач освіти 

зшиває роботу і подає рецензенту. 

На основі готової кваліфікаційної роботи здобувач 

освіти готує доповідь, в якій відображаються основні 

положення. За своєю структурою доповідь повинна 

включати такі матеріали:  

» 1,5 хвилини: 

- актуальність;  

- короткий огляд робіт попередників;  

- мета роботи;  

- задачі роботи;  

- об’єкт та предмет дослідження;  

- теоретична база дослідження;  

- матеріал дослідження;  

- значення роботи; 

- коротка характеристика району дослідження;  

» 5 хвилин:  

- стисла доповідь про сутність спеціальної частини 

роботи ;  

» 1 хвилина: 

- стислі висновки роботи;  

» 1 хвилина про запас. 
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Тривалість доповіді – не більше 7 хвилин. При 

перевищенні цієї норми головуючий на засіданні 

екзаменаційної комісії може зупинити доповідача. Краще 

мати в запасі про всякий випадок 1-2 хвилини.  

До доповіді готується презентація, яку за допомогою 

проєктора демонструють під час захисту кваліфікаційної 

роботи. Презентація повинна містити основні структурні 

елементи доповіді, а також табличний, графічний та 

ілюстративний матеріал.  

Доповідь бажано вивчити напам’ять, а при її 

виголошенні спиратися на презентацію. 

 

6.1. Сценарій захисту кваліфікаційної роботи 

 

Захист кваліфікаційної роботи відбувається на 

відкритому засіданні екзаменаційної комісії. 

Сценарій захисту наступний:  

- доповідь здобувача освіти, що складається з 

основних положень роботи і загальних висновків;  

- запитання здобувачу освіти та відповіді на них;  

- читання відгуку керівника; 

- обговорення (виступ членів екзаменаційної комісії 

та присутніх на захисті);  

- заключне слово здобувача освіти, в якому можуть 

бути озвучені відповіді на критичні зауваження рецензента 

та виступаючих. 

Публічний захист кваліфікаційної роботи носить 

характер наукової дискусії і відбувається в атмосфері 

взаємної поваги, високої вимогливості і принциповості, 

збереження наукової етики.  

Як у доповіді під час захисту, так і у кваліфікаційній 

роботі здобувачеві освіти рекомендується уникати слів «я», 

«мною». Краще використовувати вирази «... нами було 
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отримано ...», «... у процесі дослідження ми ...», «... нами 

було виконано наступні розрахунки ...» тощо.  

Після закінчення доповіді перед екзаменаційною 

комісією здобувач освіти має повідомити про це фразою 

«Доповідь закінчено. Дякую за увагу».  

Після заслуховування всіх доповідей та відповідей на 

запитання члени екзаменаційної комісії обговорюють 

оцінки, враховуючи якість роботи, доповідь здобувача 

освіти та його відповіді на запитання та критичні 

зауваження, що були зроблені під час захисту. Оцінювання 

кваліфікаційної роботи за шкалою ECTS здійснюється 

колегіально на закритому засіданні екзаменаційної комісії, а 

потім оцінка оголошується привселюдно.  

Повторний захист кваліфікаційної роботи не 

допускається. 
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«Садово-паркове господарство» 
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ДОДАТОК Б 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАВДАННЯ РОБОТИ 

 

Міністерство освіти і науки України 

Державний заклад 

«Луганський національний університет імені  

Тараса Шевченка» 

 

Факультет природничих наук 

Кафедра садово-паркового господарства та екології 

Освітня програма «Садово-паркове господарство» 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

на засіданні кафедри 

«___» ________ 20__ року 

Протокол № ___ 

Зав. кафедри 

_________________ 

 

ЗАВДАННЯ 

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ  

 

видане здобувачу вищої освіти Івановій Світлані Іванівні 

 

1. Тема роботи: ______________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

2. Термін здачі здобувачем освіти закінченої роботи: ______ 

3. Вихідні дані:______________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік 

питань, що їх належить розробити): ____________________ 
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___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням 

обов’язкових креслень): _____________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

6. Консультанти по кваліфікаційній роботі, із зазначенням 

розділів, що їх стосується 

Розділ Консультант 

Підпис, дата 

Завдання 

видав 

Завдання 

прийняв 

    

    

    

    

 

7. Дата видачі завдання ______________________________ 

Керівник ______________________ С.О. Сидоров 

(підпис) 

Завдання прийняв  

до виконання __________________ С.І. Іванова 

(підпис) 
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КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
№ 

з/п 
Назва етапів 

кваліфікаційної роботи 

Термін 

виконання 

етапів 

Примітка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Здобувач освіти ________________________С.І. Іванова 

(підпис) 

Керівник роботи ________________________С.О. Сидоров 

(підпис) 
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ДОДАТОК В 

 

АНОТАЦІЯ 

 

«Особливості рубок догляду в соснових насадженнях на 

прикладі ДП «Старобільське ЛМГ» 

 

Кваліфікаційна робота за освітньою програмою 

«Лісове господарство». Старобільськ, ЛНУ імені Тараса 

Шевченка. 2021. 

 
Кваліфікаційна робота присвячена питанням 

проведення рубок догляду в соснових насадженнях на 

прикладі Старобільського лісництва ДП «Старобільське 

ЛМГ». У роботі висвітлено сучасні методи рубок, які 

направлені на формування кількісного і якісного 

деревостану, раціональне використання деревини, 

отриманої після рубок догляду.  

Ключові слова: деревостан, рубки догляду, стан 

насаджень, таксаційні показники. 

Кваліфікаційна робота включає: сторінок – 42, 

рисунків – 2, таблиць – 1, опрацьовано 45 літературних 

джерел. 
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ДОДАТОК Г 

 
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЗМІСТУ  

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 
ВСТУП …………………………………………………………… 5 

РОЗДІЛ 1 ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО 

ГОСПОДАРСТВА…………………………………..… 

 

7 

РОЗДІЛ 2 СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО 

ФОНДУ УКРАЇНИ ………………...………………… 

 

15 

 2.1. Лісовий фонд України…………………………….. 15 

 2.2. Використання лісових ресурсів……...…………… 21 

 2.3. Стан лісової промисловості України…………….. 29 

РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМИ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

УКРАЇНИ………………………………………………. 38 

 3.1 Еколого-економічні проблеми забезпечення 

народного господарства України сировиною………... 38 

 3.2 Проблеми раціонального використання та 

управління лісовими ресурсами………………………. 44 

 3.3 Перспективи розвитку ресурсного потенціалу…... 50 

ВИСНОВКИ ………………………………………………………… 55 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………… 59 

ДОДАТКИ ……..…………………………………….……………… 64 
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ДОДАТОК Д 

 

Приклади оформлення списку використаних джерел згідно з 

ДСТУ 8302 : 2015 «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання» 
Характе-

ристика 

джерела 

Приклад оформлення 

Книги 

Один автор 1. Андріяш В. Державна етнополітика України в 

умовах глобалізації. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра 

Могили, 2013. 328 c. 

2. Краснова М. В. Договори в екологічному праві 

України : навч. посіб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. Київ : Алерта, 2012. 216 с. 

3. Скидан О. В. Аграрна політика в період ринкової 

трансформації : монографія. Житомир : ЖНАЕУ, 2008. 

375 с. 

Два автори 1. Батракова Т. І., Калюжна Ю. В. Банківські операції : 

навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 130 с. 

2. Богма О. С., Кисильова І. Ю. Фінанси : конспект 

лекцій. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 102 с. 

3. Гура О. І., Гура Т. Є. Психологія управління 

соціальною організацією : навч. посіб. 2-ге вид., доп. 

Херсон : ОЛДІПЛЮС, 2015. 212 с. 

Три автори 1. Комаров В. В., Світлична Г. О., Удальцова І. В. 

Окреме провадження : монографія / за ред. В. В. 

Комарова. Харків : Право, 2011. 312 с. 

2. Кузнєцов М. А., Фоменко К. І., Кузнецов О. І. 

Психічні стани здобувач освітиів у процесі навчально-

пізнавальної діяльності : монографія. Харків : ХНПУ, 

2015. 338 с. 

3. Якобчук В. П., Богоявленська Ю. В., Тищенко С. В. 

Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. 

Київ : ЦУЛ, 2015. 476 с. 

4. Zhovinsky E.Ya., Kryuchenko N.O., Paparyha P.S. 

Geochemistry of Environmental Objects of the Carpathian 

Biosphere Reserve. Kyiv, 2013. 100 p. 

Без автора 1. Антологія української літературно-критичної думки 
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першої половини ХХ століття / упоряд. В. Агеєва. Київ 

: Смолоскип, 2016. 904 с. 

2. Експлуатація і технічне обслуговування 

газорозподільчих станцій магістральних газопроводів / 

заг. ред. А. А. Руднік. Київ, 2003. 370 с. 

3. Twenty-four hours a day. Miami, FL : BN Publishing, 

2010. 400 р. 

Багатотомні 

видання 

1. Енциклопедія історії України : у 10 т. / ред. рада: 

В. М. Литвин (голова) та ін. ; НАН України, Ін-т історії 

України. Київ : Наук. думка, 2005. Т. 9. 944 с. 

2. Закалюк А. П. Курс сучасної української 

кримінології : теорія і практика : у 3 кн. Київ : Ін Юре, 

2007. Кн. 1 : Теоретичні засади та історія української 

кримінології. 424 с. 

3. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. 

Харьков : Право, 2007. Т. 4 : Особенная часть. 

Косвенные налоги. 536 с. 

4. Ушинський К. Д. Людина як предмет виховання. 

Спроба педагогічної антропології : вибр. твори. Київ : 

Рад. шк., 1983. Т. 1. 480 с. 

Частина видання 

Книги 1. Алексєєв В. М. Правовий статус людини та його 

реалізація у взаємовідносинах держави та суспільства 

в державному управлінні в Україні. Теоретичні засади 

взаємовідносин держави та суспільства в управлінні : 

монографія. Чернівці, 2012. С. 151–169. 

2. Коломоєць Т. О. Адміністративна деліктологія та 

адміністративна деліктність. Адміністративне право 

України : підручник / за заг. ред. Т. О. Коломоєць. 

Київ, 2009. С. 195–197. 

Тези 

доповідей, 

матеріали 

конферен-

цій 

1. Антонович М. Жертви геноцидів першої половини 

ХХ століття: порівняльно-правовий аналіз. Голодомор 

1932-1933 років: втрати української нації : матеріали 

міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 4 жовт. 2016 р. 

Київ, 2017. С. 133–136. 

2. Анциперова І. І. Історико-правовий аспект акту про 

бюджет. Дослідження проблем права в Україні очима 

молодих вчених : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. 

(м. Запоріжжя, 24 квіт. 2014 р.). Запоріжжя, 2014. С. 

134–137. 
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3. Зінчук Т. О. Економічні наслідки впливу 

продовольчих органічних відходів на природні 

ресурси світу. Органічне виробництво і продовольча 

безпека : зб. матеріалів доп. учасн. ІІ Міжнар. наук.-

практ. конф. Житомир : Полісся, 2014. С. 103–108. 

Статті із 

продовжува

них та 

періоди-них 

видань 

1. Кобильник В. Порівняльний метод як основа 

політологічного дослідження. Збірник наукових праць 

«Політологічні студії». 2011. № 2. С. 54–65. 

2. Коломоєць Т. О. Оцінні поняття в 

адміністративному 

законодавстві України: реалії та перспективи 

формулювання їх застосування. Вісник Запорізького 

національного університету. Юридичні науки. 

Запоріжжя, 2017. № 1. С. 36–46. 

Інші видання 

Законодавчі 

та інші 

документи 

1. Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 

96 с. 

2. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-

VIII. Голос України. 2017. 27 верес. (№ 178-179). C. 

10–22. 

3. Деякі питання стипендіального забезпечення : 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 

р. № 1050. Офіційний вісник України. 2017. № 4. С. 

530–543. 

4. Про Концепцію вдосконалення інформування 

громадськості з питань євроатлантичної інтеграції 

України на 2017-2020 роки : Указ Президента України 

від 21.02.2017 р. № 43/2017. Урядовий кур'єр. 2017. 23 

лют. (№ 35). С. 10. 

5. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації 

: наказ Міністерства освіти і науки від 12.01.2017 р. № 

40. Офіційний вісник України. 2017. № 20. С. 136–141. 

6. Інструкція щодо заповнення особової картки 

державного службовця : затв. наказом Нац. агентства 

України з питань Держ. служби від 05.08.2016 р. № 

156. Балансбюджет. 2016. 19 верес. (№ 38). С. 15–16. 

Стандарти 1. ДСТУ 7152:2010. Видання. Оформлення публікацій 

у журналах і збірниках. [Чинний від 2010-02-18]. Вид. 

офіц. Київ, 2010. 16 с. (Інформація та документація). 

2. ДСТУ ISO 6107-1:2004. Якість води. Словник 
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термінів. Частина 1 (ISO 6107-1:1996, IDТ). [Чинний 

від 2005-04-01]. Вид. офіц. Київ : Держспоживстандарт 

України, 2006. 181 с. 

3. ДСТУ 3582:2013. Бібліографічний опис. Скорочення 

слів і словосполучень українською мовою. Загальні 

вимоги та правила(ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, 

NEQ). [На заміну ДСТУ3582-97; чинний від 2013-08-

22]. 

Вид. офіц. Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. 

15 с. (Інформація та документація). 

Каталоги 1. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по 

фитодизайну / Донец. ботан. сад НАН Украины. 

Донецк : Лебедь, 2005. 228 с. 

2. Історико-правова спадщина України : кат. вист. / 

Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; уклад.: Л. 

І. Романова, О. В. Земляніщина. Харків, 1996. 64 с. 

3. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : 

кат.-довід. / авт.-упоряд.: М. Зобків та ін. ; Упр. 

культури. 

Львів. облдержадмін., Львів. іст. музей. Львів : Новий 

час, 2003. 160 с. 

Електронні 

ресурси 

1. Влада очима історії : фотовиставка. URL: 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/photogallery/gallery?ga

ll 

eryId=15725757& (дата звернення: 15.11.2017). 

2. Мар’їна О. Контент-стратегія бібліотек у цифровому 

середовищі Бібліотечний вісник. 2016. № 4. С. 8–12. 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_4_4 (дата 

звернення: 26.09.2017). 

3. Ганзенко О. О. Основні напрями подолання 

правового нігілізму в Україні. Вісник Запорізького 

національного університету. Юридичні науки. 

Запоріжжя, 2015. № 3. – С. 20–27. – URL: 

http://ebooks.znu.edu.ua/files/Fakhovivydannya/vznu/ 

hni/ VestUr2015v3/5.pdf. (дата звернення: 15.11.2017). 

4. Що таке органічні продукти і чим вони кращі за 

звичайні? Екологія життя : веб-сайт. URL: 

http://www.eco-live.com.ua/ (дата звернення: 

12.10.2017). 
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ДОДАТОК Е 

 
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ  

ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  

«САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО» 

 

1. Культура конкретного виду рослини та проєкт 

використання її в моносаду. 

2. Вирощування садивного матеріалу видів 

декоративних (трав, квітів, дерев, чагарників) та 

використання у їх фітодизайні. 

3. Проєкт створення садово-паркового об’єкту в 

озелененні населеного пункту. 

4. Проєкт створення та експлуатації компонентів 

внутрішнього озеленення. 

5. Проєкт створення конкретного типу садово-паркової 

композиції на території садово-паркового об’єкту. 

6. Проєкт створення та утримання кам’янистого саду. 

7. Проєкт благоустрою та озеленення території 

конкретного садово-паркового об’єкту. 

8. Проєкт реконструкції території конкретного садово-

паркового об’єкту. 

9. Проєкт реконструкції газону на території 

конкретного садово-паркового об’єкту. 

10. Проєкт реконструкції квітника на території 

конкретного садово-паркового об’єкту. 

11. Проєкт реконструкції деревних насаджень на 

території конкретного садово-паркового об’єкту. 

12. Проєкт реконструкції чагарникових угруповань на 

території конкретного садово-паркового об’єкту. 

13. Проєкт ландшафтного облаштування території 

конкретного садово-паркового об’єкту. 

14. Проєкт створення рекреаційних (еколого-

пізнавальних, дидактичних, теренкурів тощо) 
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маршрутів для території конкретного садово-

паркового об’єкту. 

15. Стан конкретного типу рослинних угруповань в 

озелененні населеного пункту, стан та шляхи 

підвищення їх життєвості. 

16. Проєкт інженерного благоустрою території 

конкретного садово-паркового об`єкту. 
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ДОДАТОК Ж 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ  

ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 «ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» 

 

1. Дендрофлора конкретного лісництва: біологічна, 

екологічна, лісівнича характеристика. 

2. Лісівничо-таксаційна характеристика конкретного 

лісництва. 

3. Біологічна продуктивність конкретних лісових 

порід. 

4. Організація лісового розсадника в конкретному 

лісництві. 

5. Технологія створення лісових культур в 

конкретному лісництві. 

6. Оцінка досвіду лісовідновлення в конкретному 

лісництві. 

7. Особливості ведення господарства в конкретному 

лісництві. 

8. Технологія рубок догляду в деревостанах 

конкретного лісництва. 

9. Організація рубок головного користування в 

конкретному лісництві. 

10. Організація заходів з поліпшення санітарного 

стану в конкретному лісництві. 

11. Організація протипожежних заходів у 

конкретному лісництві. 

12. Організація боротьби зі шкідниками лісу в 

конкретному лісництві. 

13. Організація боротьби з хворобами лісу в 

конкретному лісництві. 

14. Бонітування мисливських угідь конкретного 

лісництва. 
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15. Організація полювання в конкретному лісництві. 

16. Розведення конкретних мисливських тварин у 

конкретному лісівництві. 

17. Організація побічного користування в 

конкретному лісництві. 

18. Рекреаційне користування лісом в конкретному 

лісництві. 

19. Лісова рекультивація конкретної території. 

20. Особливості створення захисних лісосмуг на 

конкретній території. 

21. Особливості догляду за захисними лісосмугами 

на конкретній території. 

22. Особливості впорядкування лісів зелених зон. 

23. Особливості господарювання в заповідних лісах. 

24. Використання машин та засобів механізації при 

рубках догляду в конкретному лісництві. 

25. Використання машин та засобів механізації при 

рубках головного користування в конкретному лісництві. 
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Навчально-методичне видання 

 

Методичні рекомендації  

до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів освітніх 

програм «Лісове господарство», «Садово-паркове господарство»  

галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство  

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
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