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ВСТУП 

 

Всебічна підготовка спеціалістів - це не тільки набуття знань, але 

і вироблення умінь застосовувати знання на практиці. Особливо 

важливим є професійні уміння зі спеціальності. Спеціаліст був би 

безпорадним в галузі своєї діяльності, якби не знав практики, або 

іншими словами, не бачив шляхів практичного застосування 

наукових знань, не володів власними уміннями і навичками. 

Практика студентів є невід'ємною складовою частиною процесу 

підготовки молодших спеціалістів. Практика передбачає 

безперервність при одержанні достатнього обсягу практичних знань. 

Відповідно до навчальних планів зі спеціальності 5.09010303“Зелене 

будівництво і садово-паркове господарство” студенти денної та 

заочної форми навчання проходять виробничу переддипломну 

практику.  

Структура виробничої переддипломної практики повинна 

забезпечувати цілісну підготовку спеціаліста до праці, тобто 

виконання основних функцій тих посад, на яких може бути 

використано фахівця відповідно з кваліфікаційними вимогами. 

Метою виробничої переддипломної практики є оволодіння 

студентами сучасними методами, формами організації та засобами 

праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них на базі 

одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь 

і навиків для прийняття самостійних рішень при виконанні 

конкретної роботи в реальних умовах, виховання потреби 

систематичного поновлювання своїх знань і творчого  їх 

застосування у практичній діяльності. 

Виробнича переддипломна практика зі спеціальності дозволяє 

поєднати в учбовому процесі теоретичне надбання і конкретну 

господарську практику, забезпечує активну пізнавальну роботу 

студента. Виробнича  переддипломна практика пов'язана з 

навчальними предметами. Цей зв'язок здійснюється через взаємодію 

системи знань і системи відповідних умінь. В процесі теоретичною 

навчання формується система теоретичних і практичних знань в 

галузі обраної спеціальності, яка дозволяє формувати професійні 

уміння в період виробничої переддипломної практики. Усвідомлене 
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застосування студентами теоретичних знань в виробничій 

переддипломній практиці є основою формування професійних умінь 

і навичок. 

Умовами успішного проведення виробничої переддипломної 

практики є: 

1)засвоєння студентами достатньою об'єму знань, 

визначених програмами навчальних дисциплін; 

2)рівень сформованості у студентів до початку практики 

первісних умінь зі спеціальності, одержаних під час 

лабораторних і практичних занять. 

Цілісне ознайомлення з виробництвом в період практики впливає 

на більш усвідомлене і поглиблене вивчення навчальних предметів 

після її закінчення.  

 

1. КЕРІВНИЦТВО ВИРОБНИЧОЮ 

ПЕРЕДДИПЛОМНОЮ ПРАКТИКОЮ: 

ОРГАНІЗАЦІЯ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СУБ'ЄКТІВ 

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Перед початком практики для студентів проводиться настановче 

заняття про порядок проходження практики та оформлення її 

результатів з видачею щоденника. 

Відповідальність за організацією, проведення і контроль за 

проходженням практики несе директор коледжу. 

Навчально-методичне керівництво практикою, забезпечення 

виконання програми, аналіз результатів здійснюють заступник 

директора з виробничого навчання, голови випускних циклових 

комісій. 

Навчально-методичне керівництво групою студентів, 

організаційні роботи кожного із них щодо виконання програми 

практики та оцінення результатів практики здійснює керівник 

практикою (викладач спец. дисциплін). 

Захист звітів з встановленням диференційованої оцінки у 

відомості здійснює керівник практики від коледжу. 

Керівник базового підприємства несе відповідальність за 

організацію проходження студентом практики відповідно із 

програмою практики. 
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Керівник практикою студентів від базового підприємства 

здійснює навчально-методичне керівництво роботою студента по 

виконанню програми практики безпосередньо на робочому місці 

фахівця. 

 

Права керівника виробничої переддипломної практики від 

навчального закладу (викладача): 

 

1. Скласти (разом із студентом) та затвердити календарно-

тематичний план роботи студента під час виробничої 

практики. 

2. Відвідувати студентів за місцем  проходження практики,  

знайомитись з умовами їх праці, якістю трудової дисципліни. 

3. На протязі терміну виробничої переддипломної практики 

опитувати студентів з питань виконаних   ними  досліджень,  

робити  їм  зауваження,  давати  поради, здійснювати 

проміжний контроль, виставляти до щоденника оцінки. 

Обов'язки керівника  виробничої переддипломної практики від 

навчального закладу (викладача): 

 

1. Сприяти, укладанню договору на проведення практики 

студентів між навчальним закладом і базовим підприємством. 

2. Провести настановче заняття у навчальній групі. Роз'яснити 

студентам завдання і мету виробничої переддипломної 

практики зі спеціальності, строки і порядок її погодження, 

правила документального оформлення результатів   роботи і 

критерії оцінки роботи студента. 

3. Ознайомити студентів з програмою виробничої 

переддипломної практики зі спеціальності. 

4. Погодити з кожним студентом календарно-тематичний план 

виробничої переддипломної практики зі спеціальності, 

враховуючи специфіку діяльності базового підприємства і 

затвердити його. 

5. Підтримувати зв'язки з керівником практики від підприємства 

з питань організації і якості проходження виробничої 

переддипломної практики. 
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6. Організовувати    вивчення    студентами    нормативних    

документів    і законодавства України. 

7. Забезпечити своєчасність оформлення студентами щоденника 

і здачу звіту на перевірку, наявність у звіті відгуку керівника 

практики від підприємства про роботу студента-практиканта. 

8. Перевірити звіт з виробничої практики зі спеціальності, 

написати рецензію, указати недоліки та шляхи їх усунення. 

9. Організувати   захист    студентами    звіту   з   виробничої   

практики   зі спеціальності. 

10. Виставити оцінки   за виробничу  практику зі спеціальності  

в заліковій книжці студента та заліково - екзаменанінній 

відомості. 

11. Здавати звіти студентів до архіву. 

 

Права керівника виробничої практики від підприємства: 

 

1. Відвідувати у навчальному закладі теоретичні та практичні  

заняття з облікових дисциплін. 

2. Приймати участь в науково-практичних студентських 

конференціях. 

3. Одержувати,  відповідно до діючого законодавства України,  

додаткову оплату за рахунок коштів підприємства за роботу 

по навчанню і вихованню студентів-практикантів. 

4. Бути присутнім під час захисту звіту з виробничої 

переддипломної практики зі спеціальності у навчальному 

закладі. 

5. Брати участь у складанні програми виробничої практики. 

6. Вносити   до    навчальною   закладу    пропозиції   щодо   

удосконалення виробничого навчання студентів, підвищення 

якості професійної підготовки. 

 

        Обов'язки керівника виробничої практики від підприємства: 
 

1. Мати викладацькі здібності і бути зацікавленим у якісній 

підготовці студента -  майбутнього спеціаліста. 

2. Вивчити програму виробничої практики, її строки, затвердити 

календарно-тематичний план роботи студента-практиканта. 
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3. Знати   програмні   вимоги  до   рівня  теоретичних  знань   і   

професійної підготовки студентів. 

4. Ознайомити студента-практиканта з правилами внутрішнього 

трудового розпорядку підприємства. 

5. Здійснювати контроль за дотриманням студентом трудової 

дисципліни. 

6. Забезпечити безпечні умови праці, дотримання правил техніки 

безпеки та охорони праці. 

7. Своєчасно     забезпечити     студента-практиканта     робочим      

місцем, обчислювальною технікою. 

8. Надати    можливість   студенту-практиканту   опрацювати   

бухгалтерські документи  підприємства. Ознайомити 

студента-практиканта з переліком документів, інформація 

яких є комерційною таємницею підприємства. 

9. Сприяти вихованню у практиканта любові до обраної 

професії, відчуття відповідальності за якість виконаної 

роботи. 

10.Розвивати   і   удосконалювати   практичні   уміння   і   

навички   студента - практиканта. 

11.Згідно з календарно-тематичним планом і робочою програмою 

виробничої практики давати студенту доручення на 

виконання облікових робі та відповідні пояснення щодо 

порядку і якості їх виконання. 

12. Надавати студентам фахові поради та вказівки. Залучати 

студентів до науково-дослідної та громадської роботи. 

13.Щоденно здійснювати контроль за якістю виконання 

студентом завдань програми виробничої практики, надавати 

йому практичну допомогу, перевіряти і підписувати щоденник 

з виробничої практики. 

14.Приймати участь, в підведенні підсумків практичного 

навчання. Оцінити якість виконання практичних завдань 

студентом-практикантом та написати відгув про його роботу. 

 

Права студента-практиканта: 

 

1. Обирати базове підприємство для проходження виробничої 

переддипломної практики зі спеціальності. 
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2. Забезпечення базовим підприємством безпечних умов праці і 

дотримання вимог охорони праці. 

3. Одержувати консультації керівників практики. 

4. Висловити   пропозиції   щодо   удосконалення   практичної   

підготовки студентів. 

 

Обов’язки студента-практиканта: 

 

1. Приймати активну участь у пошуку базового підприємства. 

2. Сприяти встановленню договірних відносин між навчальним 

закладом і базовим підприємством. 

3. Скласти календарно-тематичний план виробничої 

переддипломної практики та затвердити його у керівника 

практики від навчальною закладу та від підприємства. 

4. Своєчасно з'явитися на базове підприємство для проходження 

практики. 

5. Суворо дотримуватись правил внутрішнього трудового 

розпорядку базового підприємства: правил техніки безпеки і 

вимог охорони праці. 

6. Виконати у терміни встановлені графіком навчального 

процесу програму виробничої практики зі спеціальності. 

7. Оформити документально результати роботи під час 

практики. 

8. Після завершення терміну практики представити звіт з 

виробничої переддипломної практики на перевірку керівнику 

практики від навчального закладу в триденний термін. 

9. Одержати звіт після перевірки, ознайомитись з рецензією 

викладача, доопрацювати зауваження рецензента. 

Підготувати до захисту коротку (до 7 хвилин) і змістовну 

доповідь про результати виконаних під час практики робіт і 

проведених досліджень. 

 

2. БАЗИ ПРАКТИКИ 

 

Місцями проходження практики на виробництві бути: 

 

- комунальні господарства зеленого будівництва та їх виробничі 

підрозділи; 
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- лісництва, що мають розсадники лісових та декоративних 

культур або здійснюють послуги у сфері благоустрою та 

озеленення населених пунктів; 

- ботанічні сади та дендрарії; об’єкти рекреаційного лісівництва; 

ландшафтні заповідники; 

- підприємства, у штатному розписі яких передбачено посаду 

спеціаліста по озелененню власних територій; 

- підприємства та організації, які мають чи будують зимові сади 

(промислові, лікувальні та санаторно-курортні); 

- виставкові та торгівельні організації по збуту квітково-

декоративної продукції та малих архітектурних форм, 

пов’язаних з благоустроєм; 

- науково-дослідні та проектні інститути, що займаються 

проблемами озеленення; 

- станції захисту рослин; 

- станції натуралістів та будинків творчості. 

 

Місце практики на виробництві попередньо погоджується з 

навчальним закладом та закріплюється угодою. 

Тривалість робочого дня для студентів-практикантів становить 7 

годин. 

Керівники практики організовують всю роботу студентів: 

забезпечують виконання програми практики, своєчасно переводять 

студента з об’єкта на об’єкт, з одного виду робіт на інший, 

приймають роботу та перевіряють щоденники, вирішують питання 

створення оптимальних умов праці, побуту та дозвілля студентів-

практикантів, несуть повну відповідальність за дотримання правил 

техніки безпеки згідно Закону України «Про охорону праці». 

Для методичного керівництва практикою від коледжу 

призначається викладач, як правило, вищої кваліфікаційної категорії. 

Направлення студентів на практику, призначення керівників і 

місць проходження практики оформляються наказом по коледжу. 

Вступний інструктаж та інструктаж на робочому місці по техніці 

безпеки проводиться на підприємстві по прибутті на виробничу 

переддипломну практику. 
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3. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 
 

Мета виробничої переддипломної практики – поглиблення та 

систематизація знань, придбання вмінь і навичок за спеціальністю на 

підставі діяльності конкретного підприємства; розвиток професійного 

мислення, набуття вмінь самостійно вирішувати проблемні ситуації в 

умовах виробництва, вміння організовувати роботу трудового 

колективу. 

В період продовження виробничої переддипломної практики 

студенти отримують нові знання, уміння і навички, в основному при 

виконанні конкретних практичних завдань, працюючи на штатних 

місцях (з оплатою або без оплати). 

 

 

4. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОХОДЖЕННЯМ ПРАКТИКИ 

 

Контроль за якістю проходження практики здійснюється зі 

сторони навчального закладу та базового підприємства керівниками 

практики. 

 

 

5. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ТА ОФОРМЛЕНЯ ЗВІТУ З 

ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

За результатами виробничої практики студенти складають звіт. 

Звіт повинен бути написаний студентом під час проходження 

практики і за змістом відповідати вимогам програми практики. 

Структура звіту  з виробничої практики 

 

Звіт повинен містити: 

1) титульний аркуш; 

2) направлення на практику; 

3) календарно-тематичний план; 

4) організаційно-правову характеристику базового підприємства; 

5) щоденник-звіт з виробничої переддипломної практики; 

6) відгук керівника практики від підприємства (організації); 

7) рецензію викладача - керівника практики від навчального 

закладу. 
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Складений студентом звіт повинен мати наскрізну нумерацію 

сторінок. Аркуші звіту повинні бути зшиті. 

 

 

Порядок ведення щоденника  виробничої практики 

 

Щоденник з виробничої практики студені заповнює щоденно, 

відповідно з календарно-тематичним планом, на підставі виконаних 

облікових робіт. 

Кожний день роботи фіксується на окремому аркуші в якому 

студент записує: 

в графі І - дату виконання роботи; 

в графі 2 - зміст фактично виконаних робіт: короткі відомості про 

самостійно виконані завдання робочої програми практики, 

застосовані при цьому засоби автоматизації; студені фіксує особисті 

спостереження; указує, які заняття були з ним проведені ведучими 

спеціалістами підприємства, за якими темами і від кого він отримав 

консультації Після переліку робіт студент додає складені відповідно 

до завданий робочої програми виробничої практики первинні 

документи, облікові регістри, форми бухгалтерської звітності, 

аналітичні (розрахункові) таблиці, ілюстрації допоміжного характеру 

тощо. Всі додатки повинні бути пронумеровані суцільним методом. 

Наприкінці робочого дня студент надає керівнику виробничої 

практики від підприємства (організації) заповнений аркуш 

щоденника разом з додатками для перевірки і оцінювання своєї 

роботи. Керівник виробничої практики від підприємства виставляє 

йому оцінку у характеристиці. 

 

6. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ВИРОБНИЧОЇ 

ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Звіт з виробничої переддипломної практики приймається для 

перевірки керівником практики від навчального закладу в триденний 

термін після приїзду студента в навчальний заклад. 

Звіт з виробничої переддипломної практики, у якому бракує 

однієї чи більше структурних частин, який містить тільки ксерокопії 

документів для перевірки викладачем коледжу не приймається. 
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Студенту рекомендується більш сумлінно віднестись до виконання 

програми виробничої практики і складання за її результатами звіту. 

 

 

Захист звіту з виробничої переддипломної практики 

 

Виконаний студентом звіт з виробничої практики реєструється у 

заочному відділені. 

Звіт рецензується керівником виробничої переддипломної 

практики від навчального закладу. У випадку незадовільної оцінки 

звіт до захисту не допускається та повертається студенту на 

доопрацювання. Студент повинен усунути вказані у рецензії 

керівника недоліки і повернути роботу для повторного рецензування. 

При цьому попередня рецензія обов'язково додається. 

Якщо роботу допущено до захисту, студент повинен 

ознайомитися з рецензією та підготувати відповіді на запитання, 

згадані у рецензії, та показати виправлені у роботі недоліки, 

відмічені рецензентом. 

Захист роботи проводиться у терміни визначені цикловою 

комісією, не пізніше ніж за 7 календарних днів по закінченню 

терміну практики, захист приймає комісія у складі не менш ніж двох 

викладачів. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИРОБНИЧОЇ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ 
 

№ 

п/п 
Найменування тем 

Тривалість 

в днях 

1. Ознайомлення із структурою підприємства і виробничою базою 1 

2. Ознайомлення з ситуаційною схемою садово-паркових об’єктів  1 

3. Природно-історичні умови району   

4. Вивчення архітектурно-планувального рішення, композицій 

зелених насаджень, їх асортименту 

1 

5. Агротехнічна підготовка території об’єкту  3 

6. Садіння і пересаджування рослин у період вегетації 3 

7. Догляд за деревами і чагарниками 3 

8. Ознайомлення з методами формування і реконструкції насаджень 2 

9. Влаштування та утримання квітників і газонів 5 

10. Механізація робіт в садово – парковому господарстві 2 

11. Техніка безпеки та промислова санітарія 1 

12. Вибір теми для дипломного проектування 2 

13. Збір і оформлення спеціальних та індивідуальних завдань 2 

14. Оформлення звіту з виробничої переддипломної практики, 

оформлення спеціальних та індивідуальних завдань. 

1 

 Всього 28 
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ДОДАТОК 2 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ЛІСОВИЙ КОЛЕДЖ 

 

 

 

Спеціальність 5.09010303 

“Зелене будівництво і садово-

паркове господарство” 

 

 

 

З В І Т 
 

з виробничої переддипломної  практики 

в ВАТ «Донецький металургійний завод» 

студента 4 курсу 45 групи 

Соколова Олександра Юрійовича 

  ВПП. ВАТ. ДМЗ. 5.09010303. 09.01. ПЗ 
 

 

 

 

Керівники практики: 

       від  коледжу: _________________ 

       від підприємства:______________ 

       Оцінка:______________________ 

 

смт. Комсомольський – 2013 
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ДОДАТОК 3 
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ДОДАТОК 4 

 

Перелік рекомендованих тем для дипломного проектування: 

 

1. Проект озеленення (реконструкції озеленення)  скверу або парку 

різного функціонального призначення. 

 

2. Проект озеленення (реконструкції озеленення)   бульвару, 

міської вулиці, набережної. 

 

3. Проект озеленення (реконструкції озеленення)   житлового 

масиву або промислового підприємства. 

 

4. Реконструкція українського історичного парку з елементами 

сучасного формування. 
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ДОДАТОК 5 
 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ 

 
Пояснювальна записка 

 

Пояснювальна записка виконується на стандартних листках 

формату А4, які мають стандартну рамку із штампом в нижній 

частині. 

Пояснювальна записка повинна бути написана (надрукована: 

шрифт Times New Roman, 14; інтервал – одинарний;) охайно, чітко, за 

потребою ілюстрована малюнками, схемами.  

Структурні елементи такі як „Зміст”, „Висновки”, „Список 

використаної літератури” є заголовками пояснювальної записки і не 

нумеруються. 

 

Зміст 

 

Зміст розміщують на початку пояснювальної записки після 

титульного аркушу. У зміст включають номери і найменування 

розділів і підрозділів. Вказують порядкові номери сторінок. Сам зміст 

і титульний лист також входять у загальну кількість аркушів записки.  

         Назва розділу записується таким чином: Розділ 1. 

Ознайомлення із структурою підприємства і виробничою базою. 
Вкінці назви розділу крапка не ставиться.  Підрозділи повинні мати 

порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу 

складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, 

відокремленого крапкою. Наприклад, 1.1. Місцезнаходження 

підприємства 

 

Викладення тексту 

 

         Текст пояснювальної записки повинен бути стислим і не 

допускати різних тлумачень.  

          Кількість ілюстрацій повинна бути достатньою для пояснення 

тексту. Ілюстрації (креслення, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) 

слід розміщувати безпосередньо після тексту, де вони згадуються 

вперше або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути 
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посилання у тексті. Ілюстрації за винятком ілюстрацій в додатках, 

слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією. Якщо 

рисунок один, його позначають "Рисунок". Допускається нумерувати 

ілюстрації в межах розділу. У цьому випадку номер ілюстрації 

складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації 

відокремлених крапкою, наприклад. Рисунок 1.1. 

        При посиланнях на ілюстрації слід писати "... відповідно до 

рисунка 1.2" при нумерації в межах розділу. 

         Рисунки дерев, кущів та квітів розміщують з лівої сторони 

відповідно до тексту.  

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту або на 

наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання у тексті 

записки. 

Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою 

нумерацією, наприклад, Таблиця 1. Слово "Таблиця_" вказують один 

раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами 

друкують "Продовження таблиці__" з зазначенням номеру таблиці. 

Знизу, посередині сторінки після нумерації таблиці вказують її назву. 

Наприклад: 
 

Таблиця 2.1 

Асортиментна відомість деревних і чагарникових порід 

Назва українська Назва латинська Кількість, штук 

1 2 3 
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ДОДАТОК 6 

 

ОСНОВНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ОФОРМЛЕННЮ КРЕСЛЕНЬ. 

Всі креслення повинні виконуватись згідно зі стандартом Єдиної 

системи конструкторської документації, чітким та акуратним 

оформленням. Тонкі лінії рекомендується виконувати олівцем 

твердості МТ, а лінії обвідки - олівцем 2М, 3М.  

Стандартні розміри паперу форматів регламентуються ГОСТом 

2.301-68 і мають слідуючи розміри сторін: 

 

Формат Розміри сторін, мм 

А0 841 х 1189 

А1 594 х 841 

А2 420 х 594 

АЗ 297 х 420 

А4 210 х 297 

Згідно з ГОСТ 2.104-68 креслення має рамку на відстані від лівої 

границі формату 20 мм, від трьох інших сторін на відстані 5 мм. 

Рамка виконується суцільною основною лінією. 

Креслення оформляється основним надписом, який 

розташовується у правому нижньому куту рамки. На листах формату 

А4 основний напис розташовується повздовж короткої сторони. 

 

Форма і зміст основного надпису (ГОСТ 2.104-86) слідуючи 
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В графах надпису вказується: 

1 - найменування креслення 

2. - шифр (ГО, ПК, МК, БК) номер варіанта і завдання 

3 - матеріал вибору 

4 - літера, присвоєна даному документу 

5 - клас вибору 

6 - масштаб 

7 - порядковий номер листа 

8 - загальна кількість листів креслення 

9 - найменування учбового закладу та група 

10 - характер роботи (розробив, перевірив) 

11 - прізвища осіб які підписали документ 

12 - підпис цих осіб 

13 - дату виготовлення креслення 

 

Приклад оформлення основного напису 
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ДОДАТОК 7 

О п о р н и й  п л а н виконується на топогеодезичній основі. 

Масштаб його виконання повинен становити: при площі об’єкту до 2 

га – 1:500,                                           від 2 до 100 га – 1:1000 або 

1:2000, і більше 100 га – 1:2000 або 1:5000.  

         На опорному плані вказуються межі ділянки, прилягаючі вулиці 

та інші території, а також існуюча ситуація: озера ставки, річки, 

струмки та болота, будівлі та споруди, дорожньо-стежкова мережа, 

групові посадки і окремі поодинокі дерева та кущі, квітники, підземні 

комунікації (каналізація, водо- і газопровід, кабельна і теплова мережі 

тощо); рельєф з горизонталями зображують через 2 м, якщо масштаб 

плану становить 1:2000, 1 м – М 1:1000, 0,5м – М 1:500.  

На опорному плані повинні бути розміщені: напис «Опорний план 

…», масштаб, роза вітрів, орієнтація за сторонами світу (в лівому 

верхньому кутку), експлікація споруд (табл.1), умовні позначення, 

існуючі асортиментна відомість рослин (табл.2) та баланс 

території об’єкту (табл.3), кутовий штамп. 
 

Таблиця 1. Експлікація будинків, споруд, майданчиків, малих архітектурних форм 

 (існуючих) 

№ з/п Назва елементу 
Стан (задовільний, 

незадовільний) 

Відповідність функції 

об’єкту, +/ –  

    

 

Таблиця 2. Асортимент дерев і чагарників 

№ з/п 
Назва 

Кількість, шт. Примітка* 
латинська українська 

1 

2 

 

2 3 4 5 

* Вказується група порід для даної місцевості: паркоутворюючі, допоміжні, 

декоративні, екзоти. 

Таблиця 3. Баланс території об’єкту  

№ 

з/п 
Назва структурного елементу території 

Площа 

м
2 

% 

1 2 3 4 

Всього  100 

 

Ретельне складання опорного плану реконструкції будь-якого 

об’єкту дає можливість без додаткового залучення посадматеріалу і 

дорогих транспортних витрат, іноді тільки системою пересадок, 

створити повноцінний об’єкт озеленення для сучасного 

використання. 
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ДОДАТОК 8 
 

Зразок оформлення опорного плану 
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ДОДАТОК 9  
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