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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Даний стандарт регламентує правила оформлення конструкторських і 

технологічних текстових документів, що розробляються при виконанні 

курсових проектів (робіт), дипломних проектів, розрахунково-графічних, 

лабораторних та практичних робіт, щоденників-звітів з практик. Стандарт 

встановлює:  

̶ вимоги до виконання розрахунково-пояснювальної записки, титульного 

аркуша, специфікації, обкладинки папки з документами курсового та 

дипломного проектів, щоденників-звітів;  

̶ форми титульного аркушу, розрахунково-пояснювальних записок, 

курсових та дипломних проектів, практичних та лабораторних робіт, 

щоденників-звітів з практик;  

̶ форми та розміри обкладинки папки з документами курсового та 

дипломного проектів. Приклади виконання титульних аркушів, 

специфікацій, етикетки обкладинки наведенні у додатках. 

 

2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТОВОГО 

ДОКУМЕНТА ТА ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ ПРОЕКТУ 

 

Основні положення встановлюють форму, розміри, розміщення та 

порядок заповнення основних документів і повністю відповідають вимогам 

діючих стандартів до конструкторської документації. 

Розрахунково-пояснювальна записка (РПЗ) та графічна частина до 

дипломного (ДП), курсового (КП) проектів, як і будь-яка конструкторська 

документація, до якої можуть входити текстові, схемні та інші документи, 

оформляються на аркушах білого паперу певних розмірів, які називаються 

форматами. 

Міждержавний  стандарт  ГОСТ  2.301-68  встановлює  такі  основні 

формати, які можуть бути використані при оформленні документації:  
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А 0 (841×1189 мм ± 3,0 мм),   А 3 (297×420 мм ± 2,0 мм), 

А 1 (594×841 мм ± 3,0 мм),   А 4 (210×297 мм ± 2,0 мм), 

А 2 (420×594 мм ± 2,0 мм). 

Графічна частина виконується лініями, які мають відповідну товщину і 

форму (за міждержавним стандартом ГОСТ 2.303-68). 

Всі написи на схемах, графіках та інших документах, якщо вони 

виконуються вручну, повинні виконуватись креслярським шрифтом чорним 

кольором згідно з міждержавним стандартом ГОСТ 2.304-81. 

На документах всіх форматів, незалежно від їх орієнтації, повинна бути 

рамка робочого поля документа, яку виконують суцільною товстою лінією, 

відступаючи від лівого краю аркуша 20 мм, від інших   ̶ 5 мм. 

Всі навчальні документи з дисциплін повинні мати основний напис і 

додаткові графи до нього (за необхідністю), за винятком титульного аркуша, 

індивідуального завдання та окремих додатків. 

Форма,    розміри,   зміст    і   порядок    заповнення  основного  напису і 

додаткових   граф   до  нього   викладені  в  міждержавному  стандарті ГОСТ 

2.104-2006, в якому наведені форми основного напису, які використовуються в 

навчальних документах коледжу (додатки 1, 2, 3): 

̶ форма 1 (55x185 мм)   ̶ для конструкторських документів (додаток 1); 

̶ форма 2 (40x185 мм)   ̶ для перших аркушів текстових документів 

(додаток 2); 

̶ форма 2 а (15x185 мм)   ̶ для наступних аркушів текстових документів 

(додаток 3). 

 

2.1. Позначення документу 

 

Кожний документ повинен мати своє унікальне позначення відповідно до 

рекомендацій даного стандарту підприємства. 

Для всіх видів робіт найбільш доцільною є предметна система умовних 

позначень (класифікатор), яка має таку структуру: 
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ДП.  РОБТБВмБ. 5. 09010303. 06. 01. ПЗ 

            I       II    ІІІ    ІV          V  VI  VII 

I група   ̶ перші дві літери   ̶ назва навчального документа: 

ДП  ̶  дипломний проект, КП   ̶ курсовий проект, КР  ̶   курсова робота, ТП 

 ̶  технологічна практика, НП ̶  навчальна практика, ПР   ̶ практична робота, ЛР  ̶   

лабораторна робота. 

II група   ̶  тема роботи (наприклад, РОБТБВмБ  ̶  реконструкція 

озеленення та благоустрій території бази відпочинку «Sun City» м. Бердянськ). 

III група  ̶   номер спеціальності (наприклад, 5.09010303). 

IV група  ̶  номер студента за списком. 

V група  ̶   номер роботи 

VІ група   ̶ шифр документу: 

розрахунково-пояснювальна записка ̶ РПЗ, пояснювальна записка ̶ ПЗ, 

щоденник-звіт  ̶ ЩЗ, схема автоматизації  ̶ А2 (А  ̶ автоматизація, 2  ̶  

функціональна), будівельне креслення  ̶  БК, схема холодильної установки ̶  Г3 

(Г ̶ гідравлічна, 3 ̶ функціональна), монтажне креслення   ̶ МК, схема 

технологічна  ̶  Т3 (Т   ̶  технологічна, 3   ̶  принципова), креслення загального 

виду  ̶   ВЗ, теоретичне креслення   ̶  ТК, габаритне креслення   ̶  ГК. 

 

2.2. Порядок оформлення пояснювальної записки 

 

Текст розрахунково-пояснювальної записки до дипломного проекту, 

курсового проекту (роботи), щоденника-звіту виконується згідно з державним 

стандартом ДСТУ 3008-95 українською мовою. 

Використання ксерокопій (сканувань) - суворо заборонене. 

На обкладинці текстового документа розміщують етикетку на аркуші 

розміром 160x100 мм з рамкою, яка виконується основною лінією. Приклад 

виконання етикетки розрахунково-пояснювальної записки курсового проекту, 

курсової роботи, дипломного проекту та щоденника-звіту наведено у додатках 

4, 5, 6 і 7. 
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Титульний аркуш є першою сторінкою розрахунково-пояснювальної 

записки. Номер сторінки на титульному аркуші не ставиться. Титульний аркуш 

виконується згідно з діючим стандартом на текстову конструкторську 

документацію (ДСТУ 3008-95) та з урахуванням вимог коледжу. Зразки 

оформлення титульних аркушів навчальних документів наведені в додатках 8, 9 

і 10. 

Вміст пояснювальних записок дипломних проектів, курсових робіт та 

проектів студенти оформлюють відповідно методичним посібникам. 

 

2.3. Завдання на проектування 

 

Завдання на дипломне (курсове) проектування видається на спеціальному 

бланку (для дипломного проекту один аркуш формату А4 на двох сторінках). 

Заповнюється і підписується керівником проекту. Розташовується за титульним 

аркушем розрахунково-пояснювальної записки, входить в загальну кількість 

аркушів, але номер сторінки на ньому не проставляється (додатки 11 і 12). 

В завданні формулюють тему проекту (роботи), вказують вихідні дані, 

перелік питань, що належить розробити, перелік графічного чи розрахункового 

матеріалу, який необхідно подати в результаті розробки. 

 

2.4. Оформлення тексту, нумерація сторінок роботи 

 

Текст пояснювальної записки, включаючи назви таблиць, рисунків і 

додатків, рукописний або друкується шрифтом Times New Roman 14 пт (Gost 

A 16 пт, Gost A 18 пт), через міжрядковий інтервал 1,5 з вирівнюванням по 

ширині сторінки. Відстань між рядками тексту при виконанні документа 

рукописним способом повинна дорівнювати 10.. .12 мм. Колір тексту  ̶̶  чорний. 

Текст пояснювальної записки друкується на білому папері формату А4 

(297x210 мм) з одного боку листа з дотриманням таких розмірів полів: ліве  ̶ 

25мм (або 5 мм від лінії рамки), праве  ̶  10 мм (або 5мм від лінії рамки), нижнє  ̶  
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30 мм (або 10 мм від основного напису), верхнє  ̶ 15 мм (або 10 мм від лінії 

рамки). 

Сторінки записки нумеруються арабськими цифрами наскрізною 

нумерацію по всьому тексту, починаючи з титульного аркуша, включаючи 

додатки. Перелік зауважень, відгук керівника та рецензія вважаються 

вкладками (сторінки не нумеруються). 

Номер сторінки проставляють у відповідній графі основного напису. 

Витримують рівномірну щільність, контрастність і чіткість виконання всього 

документа. Невеликі помилки, описки і графічні неточності виправляються 

шляхом підчищення або зафарбовування білою фарбою і нанесення на тому ж 

місці потрібного тексту друкованим засобом або від руки. 

Текст розрахунково-пояснювальної записки має бути структурований за 

розділами і підрозділами. Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти 

і підпункти можуть мати заголовки. Заголовки структурних елементів і 

заголовки розділів треба розташовувати посередині рядка і писати (друкувати) 

великими літерами без крапки наприкінці, не підкреслюючи, стандартним 

шрифтом Times New Roman 14 пт (Gost A 14 пт). Заголовки підрозділів, 

пунктів і підпунктів потрібно починати з абзацного відступу і писати 

(друкувати) маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без 

крапки в кінці. Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього 

тексту і дорівнювати п'яти знакам (15...17мм). Якщо заголовок складається з 

двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Переноси слів у заголовку 

розділу не допускаються. 

Такі структурні частини дипломного (курсового) проекту (роботи), як 

зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних 

джерел не мають порядкового номера. 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 

складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими та в 

кінці ставлять крапку, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). 

Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу. 
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Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, 

як пункти. 

Переноси слів у заголовках підрозділів не допускаються. Кожний розділ 

розрахунково-пояснювальної записки потрібно починати з нової сторінки. 

Відстань між заголовком і текстом, між заголовками розділу і підрозділу 

при виконанні документа із застосуванням друкуючих і графічних пристроїв 

ЕОМ повинна дорівнювати 3 інтервалам (пропущений один рядок), при 

виконанні рукописним способом   ̶16...20 мм. 

Усередині розділів, підрозділів, пунктів або підпунктів можуть бути 

наведені перерахування. 

Перед кожною позицією перерахування варто ставити дефіс. Наприклад: 

̶ синтетичні ізоляційні матеріали; 

̶ ізоляційні матеріали органічного походження; 

̶ ізоляційні матеріали мінерального походження. 

При необхідності посилання в тексті документа на одне з перерахувань, 

перед кожною позицією перерахування варто ставити малу літеру, після якої 

ставиться дужка. Для подальшої деталізації перерахувань необхідно 

використовувати арабські цифри, після яких ставиться дужка. 

Наприклад: 

а) синтетичні ізоляційні матеріали: 

1) пінополістирол; 

2) пінополіуретан. 

б) ізоляційні матеріали органічного походження: 

1) натуральна пробка; 

2) гідрофобні торфоплити. 

У кожному разі запис перерахувань виконується малими літерами з 

абзацного відступу. Наприкінці кожного рядка перерахування, крім останнього, 

ставиться крапка з комою. Останній рядок перерахування повинен 

закінчуватися крапкою. 
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Умовні літерні позначення повинні приводитися відповідно до прийнятих 

в державних стандартах. У тексті документа перед позначенням параметра 

наводять його пояснення (наприклад, «Опір резистора R»). 

Числа з розмірністю слід записувати цифрами, а без розмірності словами 

(наприклад, «відстань 2 мм», «відміряти три рази»). 

Позначення одиниць слід писати в рядок з числовим значенням без 

перенесення в наступний рядок. Між останньою цифрою числа і позначенням 

одиниці слід робити пропуск (наприклад, «100 Вт», «2 А»). 

Якщо наводиться ряд числових значень однієї і тієї ж фізичної величини, 

то одиницю фізичної величини вказують тільки після останнього числового 

значення (наприклад, «1,5; 1,75; 2 мм»). Позначення величин з граничними 

відхиленнями слід записувати так: 100 ± 5 мм. 

Буквені позначення одиниць, які входять в добуток, розділяють крапкою 

на середній лінії (•); знак ділення замінюють косою рискою (/). 

Дозволяється виконувати записи математичних виразів за формою 

АВС

𝐷𝐸
 = ABC/DE; 

знак множення «х» замінювати зірочкою « * » або крапкою «•». 

Порядкові числівники слід записувати цифрами з відмінковими 

закінченнями (наприклад, «9-й день», «4-а лінія»); при кількох порядкових 

числівниках відмінкове закінчення записують після останнього (наприклад, «3, 

4, 5-й графіки»); кількісні числівники записують без відмінкових закінчень 

(наприклад, «на 20 аркушах»); не пишуть закінчення в датах (наприклад, «21 

жовтня») та при римських числах (наприклад, «XXI століття»). 

Скорочення слів в тексті не допускаються, крім загальноприйнятих в 

українській мові, а також скорочень, які прийняті для надписів на виробі (в 

тексті вони повинні бути виділені великим шрифтом (наприклад, «ON», 

«OFF»), а якщо надпис складається з цифр або знаків, то в лапках. Лапками 

також виділяють найменування команд, режимів, сигналів (наприклад, 

«Запуск»). 
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Нумерація рисунків, таблиць, формул має бути за розділами; посилання 

на друковані джерела подаються в квадратних дужках. Бібліографічні описи в 

переліку посилань наводяться у порядку першої зустрічі в тексті. 

У тексті документа, за винятком формул, таблиць і малюнків, не 

допускається: 

̶ застосовувати математичний знак (-) перед негативними значеннями 

величин (варто писати слово «мінус»); 

̶ застосовувати знак «0» для позначення діаметра (варто писати слово 

«діаметр»); 

̶ застосовувати без числових значень математичні знаки, наприклад «>», 

«<», «=», «%», «№», тощо. Варто писати «більше», «менше», «дорівнює», 

«більше або дорівнює», «менше або дорівнює», «не дорівнює», «номер», 

«відсоток». 

В тексті не дозволяється: 

̶ допускати професійних або місцевих слів і виразів (техніцизмів); 

̶ після назви місяця писати слово «місяць» (не «в травні місяці», а «в 

травні»); 

̶ використовувати вирази: «цього року», «минулого року», слід писати 

конкретну дату «в червні 2014 року»; 

̶ використовувати позначення одиниць фізичних величин без цифр, 

необхідно писати повністю: «кілька кілограмів» (за виключенням 

оформлення таблиць і формул); 

̶ з'єднувати текст з умовним позначенням фізичних величин за допомогою 

математичних знаків (не «швидкість = 5 км/год», а «швидкість дорівнює 5 

км/год», не «температура дорівнює - 5° С», а «температура дорівнює 

мінус 5 °С»); 

̶ використовувати індекси стандартів (ДСТУ, ГОСТ) без реєстраційного 

номера. 
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При необхідності застосування умовних позначок, зображень або знаків, 

не встановлених діючими стандартами, їх варто пояснювати в тексті або в 

переліку позначень. 

До загального обсягу розрахунково-пояснювальної записки не входять 

додатки (креслення, специфікації тощо). Сторінки, які містять малюнки, 

таблиці, які повністю займають площу сторінки, підлягають нумерації на 

загальних засадах. 

Приклад оформлення текстової документації наведено в додатку 13. 

 

2.5. Оформлення змісту 

 

Зміст (додаток 14) є єдиним аркушем документа, на якому виконується 

основний напис за формою 2 (40x185 мм), на наступних аркушах виконується 

основний напис за формою 2 а (15x185 мм). 

Нумерацію на даній і наступних сторінках проставляють у відповідній 

графі основного напису. Нумерація сторінок повинна бути наскрізною. 

До змісту включають заголовки розділів і підрозділів (без змін!), які є в 

документі. 

 

2.6. Оформлення формул 

 

Кожну формулу записують з нового рядка, симетрично до тексту. Між 

формулою і текстом пропускають один рядок. 

Умовні позначення (символи) в формулі повинні відповідати 

установленим у державному стандарті  ГОСТ 1494-77.  Їх пояснення наводять в 

тексті або зразу ж під формулою. Для цього після формули ставлять кому і 

записують пояснення до кожного символу з нового рядка в тій послідовності, в 

якій вони наведені у формулі, розділяючи крапкою з комою. Перший рядок 

повинен починатися з абзацу зі слова «де» і без будь-якого знаку після нього. 
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Всі формули нумерують в межах розділу арабськими числами. Номер 

вказують в круглих дужках з правої сторони, в кінці рядка, на рівні закінчення 

формули. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера 

формули в розділі, розділених крапкою. 

Приклад: 

Прибуток визначається за формулою 9.14 ([1] с. 60) 

Pr = TR – TС,                                                (4.15) 

де Pr – прибуток; 

     TR – сукупний дохід; 

     TC – загальні витрати. 

Числову підстановку і розрахунок виконують з нового рядка не 

нумеруючи. Одиницю виміру заключають в круглі дужки.  Наприклад:   

Pr = 2000-1200=800 (грн.) 

Розмірність одного й того ж параметра в межах документа повинна бути 

однаковою. Якщо формула велика, то її можна переносити в наступні рядки. 

Перенесення виконують тільки математичними знаками, повторюючи знак на 

початку наступного рядка. При цьому знак множення «•» замінюють знаком 

«×». Формула є членом речення, тому до неї застосовують такі ж правила 

граматики, як і до інших членів речення. Якщо формула знаходиться в кінці 

речення, то після неї ставлять крапку. Формули, які слідують одна за другою і 

не розділені текстом, розділяють комою. Посилання на формули в тексті дають 

в круглих дужках за формою: «…за формулою 5.2»; «… у формулах (5.7 - 

5.10)».   

 

2.7. Оформлення таблиць 

 

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона 

згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути 

посилання в тексті. Дозволяється розміщувати таблицю вздовж довгої сторони 

документа. 
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Таблицю будь-якого розміру розміщують на відстані 5мм від лівого поля 

рамки (додаток 15). 

На всі таблиці мають бути посилання за формою: «…заноситься до 

таблиці 3.1», «... наведено в таблиці 3.1», «... у таблицях 3.1 - 3.5», або в дужках 

по тексту (таблиця 3.1). Посилання на раніше наведену таблицю дають зі 

словом «дивись» (див. таблицю 2.4) за ходом чи в кінці речення. 

Таблицю розділяють на графи (колонки) і рядки. В верхній частині 

розміщують шапку таблиці, в якій вказують найменування граф. Діагональне 

ділення шапки таблиці не допускається. Ліву графу (боковик) часто 

використовують для найменування рядків. Допускається не розділяти рядки 

горизонтальними лініями, якщо їх відсутність не ускладнює користування 

таблицею. Мінімальна відстань між основами рядків  ̶  8 мм. Розміри таблиці 

визначаються об'ємом матеріалу. 

Найменування граф може складатися з заголовків і підзаголовків, які 

записують в однині, симетрично до тексту графи малими буквами, починаючи з 

великої. Якщо підзаголовок складає одне речення з заголовком, то в цьому 

випадку його починають з малої букви. В кінці заголовків і підзаголовків граф 

таблиці крапку не ставлять. 

Позначення одиниць  записують   в  заголовках  граф після  коми 

(Довжина, мм). 

Текст заголовків і підзаголовків граф може бути замінений буквеними 

позначеннями, якщо тільки вони пояснені в попередньому тексті чи на 

ілюстраціях D  ̶ діаметр, Н   ̶ висота і т.д.). Однакові буквені позначення 

групують послідовно в порядку росту їх індексів, наприклад: (L1, L2, ...). 

Найменування рядків записують в боковику таблиці у вигляді заголовків 

в називному відмінку однини, малими буквами, починаючи з великої і з однієї 

позиції. В кінці заголовків крапку не ставлять. 

Дані, що наводяться в таблиці, можуть бути словесними і числовими. 

Слова записують в графах з однієї позиції.  
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Числа записують посередині графи так, щоб їх однакові розряди по всій 

графі були точно один під одним, за виключенням випадку, коли вказують 

інтервал. Інтервал вказують від меншого числа до більшого з тире між ними: 

24  ̶  49  

168  ̶  658 

Дробові числа наводять у вигляді десяткових дробів, з однаковою 

кількістю знаків після коми в одній графі. Розміри в дюймах можна записувати 

у вигляді: 1/2", 1/4", 1/8". 

Ставити лапки замість цифр чи математичних символів, які 

повторюються не можна. Якщо цифрові чи інші дані в таблиці не наводяться, 

то ставиться прочерк. 

Таблиці нумерують в межах розділів і позначають з абзацного відступу 

зліва над таблицею за формою: «Таблиця 4.2   ̶  Назва таблиці». Крапку в кінці 

не ставлять. Якщо найменування таблиці довге, то продовжують у наступному 

рядку починаючи від найменування таблиці. Номер таблиці складається з 

номера розділу і порядкового номера таблиці в розділі, розділених крапкою.  

Таблиця може бути виконана як в горизонтальному, так і у 

вертикальному напрямках, або іншими словами може мати велику кількість 

граф і рядків. 

Якщо в кінці сторінки таблиця переривається і її продовження буде на 

наступній сторінці, в першій частині таблиці нижню горизонтальну лінію, що 

обмежує таблицю, не проводять. 

При поділі таблиці на частини допускається її головку або боковик 

заміняти відповідно номерами граф чи рядків, нумеруючи їх арабськими 

цифрами у першій частині таблиці. 

Якщо частини таблиці розміщують поряд, то в кожній частині 

повторюють шапку таблиці. 

Слово «Таблиця ___   ̶  Назва таблиці» вказується один раз зліва над 

першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: «Продовження 

таблиці ___ » з зазначенням номера таблиці без крапки в кінці. 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ                                                                                                                                                                                      ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ЛІСОВИЙ КОЛЕДЖ 

 

18 
 

2.8. Оформлення ілюстрацій 

 

Ілюструють проект (роботу), виходячи із певного загального задуму, за 

ретельно продуманим тематичним планом, який допомагає уникнути 

ілюстрацій випадкових, пов'язаних із другорядними деталями тексту і запобігти 

невиправданим пропускам ілюстрацій до найважливіших тем. Кожна 

ілюстрація має відповідати тексту, а текст   ̶ ілюстрації. 

Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. При необхідності 

ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий підпис). 

Підпис під ілюстрацією звичайно має чотири основних елементи: 

̶ найменування графічного сюжету, що позначається скороченим словом 

«Рисунок»; 

̶ порядковий номер ілюстрації, який вказується без знаку номера 

арабськими цифрами; 

̶ тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із якомога стислою 

характеристикою зображеного. 

Основними видами ілюстративного матеріалу в текстових документах є: 

креслення, технічний рисунок, схема, фотографія, діаграма і графік. 

Ілюстрації позначають словом «Рисунок» і нумерують послідовно в 

межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. 

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового 

номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. 

Приклад: 

 

Рисунок 2.2 – Береза бородавчаста, або повисла 
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Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно 

під ілюстрацією. Якщо в текстовому документі подано всього одну ілюстрацію, 

то її теж нумерують за загальними правилами. 

Не варто оформлювати посилання на ілюстрації як самостійні фрази, в 

яких лише повторюється те, що міститься у підписі. У тому місці, де 

викладається тема, пов'язана із ілюстрацією, і де читачеві треба вказати на неї, 

розміщують посилання у вигляді виказу у круглих дужках «(рисунок 3.1)» або 

зворот типу: «..., як це видно з рисунка 3.1» або «..., як це показано на рисунку 

3.1».  Якщо в тексті є посилання на складові частини зображеного засобу, то на 

відповідній ілюстрації вказують їх порядкові номери в межах ілюстрації. 

Якщо ілюстрація є фрагментом повної розробленої схеми, то для всіх 

компонентів вказують ті позиційні позначення, які вказані на схемі. 

Якщо частини ілюстрації не вміщуються на одній сторінці, то їх 

переносять на наступні сторінки. В цьому випадку, під початком ілюстрації 

вказують повне її позначення, а під її продовженнями позначають «Рисунок 3.2 

(продовження)». Пояснюючі дані розміщують під кожною частиною ілюстрації. 

Якість ілюстрацій повинна забезпечувати їх чітке відтворення. Ілюстрації 

потрібно вносити в текст у згрупованому вигляді, якщо вони виконані у 

редакторі Word. Якщо ілюстрації виконані в одному з графічних редакторів, то 

їх рекомендовано зберігати у вигляді графічних файлів з розширеннями JPG 

або СDR. 

Ілюстрації виконують переважно у чорно-білій кольоровій гамі. 

Напівтонові і кольорові ілюстрації дозволяється використовувати тільки у 

випадках, коли це потрібно з точки зору подання додаткової інформації. 

 

2.9. Перелік джерел інформації. Форми запису 

 

Бібліографічний опис складається згідно з міждержавним стандартом 

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та 

видавничої справи. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні 
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вимоги та правила складання» та оформлюється з нової пронумерованої 

сторінки із заголовком «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ». 

Перелік посилань повинен включати тільки ті літературні джерела, які 

використовувалися в дипломному, курсовому проектах (роботах) 

дослідницького характеру і записуватися в порядку посилання на них у тексті. 

Перелік джерел повинен включати всі літературні джерела, які були 

пророблені для виконання дипломного, курсового проектів (робіт), інших 

навчальних документів і записуються у такому порядку: 

1. законодавчі акти за строком їх прийняття; 

2. нормативні акти галузі та підприємств за строком їх прийняття; 

3. література в алфавітному порядку (за позначенням на форзаці книги); 

4. електронні ресурси Інтернету; 

5. рукописні навчальні документи (щоденники-звіти з практики тощо). 

В списку кожне літературне джерело записують з абзацу, нумерують 

арабськими числами і записують мовою оригіналу.  

Форми запису літератури: 

1. Прізвище та ініціали. Назва книги. ̶  Місце видання: Видавництво, рік.   ̶ 

Кількість сторінок. 

(1.Сенько Є. І. Організація, планування та управління на підприємствах 

лісового і садово-паркового господарства, – Київ: Знання, 2012. – 487с.) 

2. Назва книги /Ініціали та прізвище.  ̶  Місце видання: Видавництво, рік.   ̶ 

Кількість сторінок. 

Примітка: Великі міста, такі як Київ, Москва дозволяється записувати 

однією великою буквою з крапкою. 

(2. Организация и планирование лесохозяйственного производства: 

Учебник для техникумов / В. П. Ливенцев, В. Г. Осьмаков, Н. И. Кожухов и 

др.; – М.: Лесн. пр-сть, 1980. – 264 с.)  

3. Прізвище та ініціали. Назва частини книги // Прізвище та ініціали. Назва 

книги.  ̶ Місце видання: Видавництво, рік.   ̶ С. Інтервал сторінок. 
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(3. Хоор К. О структурной организации данных // Дал У., Дейстра Э., Хоор К. 

Структурное программирование   ̶ М.: Мир, 1975.  ̶ С. 98-197.) 

4. Прізвище та  ініціали. Назва  частини  видання // Назва  видання.  ̶  Рік.   ̶ 

№ Число.  ̶  С. Інтервал сторінок. 

(4. Dreiheller A. Programming Lanquage Incorporating Units of Measure // 

Informationstechnik.  ̶1997.   ̶ №1.   ̶ P. 83-88.) 

5. Нормативно-технічні та патентні документи. 

(5. ГОСТ 7.9-77. Реферат и аннотация.  ̶  М.: Издательство стандартов, 1981. 

̶  6 с.) 

6. Форма запису електронного ресурсу. 

(6. Про внесення змін до Лісового кодексу України: Закон України від 8 лютого 

2006 р. № 3404-IV. (Електронний ресурс). – Режим доступу: 

http://www.zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.) 

 

2.10. Оформлення додатків 

 

Додаток  ̶ це допоміжна частина дипломного (курсового) проекту 

(роботи), щоденника-звіту. Він не є обов'язковим, якщо в додатку немає 

необхідності, він може бути відсутнім. 

У додаток включаються об'ємні таблиці, схеми, інший ілюстративний 

матеріал, що не вписується по своєму формату в основний текст або носить 

допоміжний інформативний характер. 

Додатки робляться на окремих листах і повинні мати загальну з рештою 

частини роботи наскрізну нумерацію сторінок. Ілюстрації і таблиці в додатках 

нумеруються в межах кожного додатка. 

Кожний додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими 

літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині 

рядка над заголовком малими літерами з першої великої повинно бути 

надруковано слово «Додаток__ » і його позначення. Додатки розташовують у 

порядку посилань на них у тексті роботи і позначають послідовно великими 
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українськими літерами, за винятком літер Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, 

«Додаток А», «Додаток Б» і т.д. або арабськими цифрами, наприклад «Додаток 

1» і т.д. 

У тексті пояснювальної записки дають посилання на додатки, наприклад, 

«приведено у додатку В», самі додатки розташовуються в порядку посилань на 

них в тексті роботи, у змісті перераховують усі додатки з вказівкою їхнього 

номера і заголовка. 

 

2.11. Оформлення графічної частини дипломного (курсового)  

проекту (роботи), щоденника-звіту 

 

Креслення та схеми необхідно виконувати у відповідності до вимог 

стандартів СКД на установлених форматах простими олівцями відповідної 

твердості або за допомогою комп'ютерних графічних редакторів (Компас -3D, 

AutoCad). 

Кожен аркуш графічної частини повинен мати рамку робочого поля і 

основні написи. 

Кожне креслення повинно мати назву, яка визначається назвою її виду і 

типу, наприклад, «Схема генерального плану». Назву креслення вписують в 

графу 3 основного напису. 

Всі надписи на кресленнях повинні виконуватися креслярськими 

шрифтами згідно з міждержавним стандартом ГОСТ 2.304-81. 

 

3. НОРМОКОНТРОЛЬ 

 

Для завершення дипломного проекту, особі яка відповідає за 

нормоконтроль, студентом надається  розрахунково-пояснювальна записка і 

графічна частина проекту, з підписами керівника проекту, які свідчать про те, 

що проект виконаний згідно з завданням і в повному обсязі. При здійсненні 

нормаконтролю графічної частини відповідальна особа зобов’язана керуватися 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ                                                                                                                                                                                      ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ЛІСОВИЙ КОЛЕДЖ 

 

23 
 

тільки діючими на момент контролю стандартами та іншими нормативно-

технічними документами. 

Нормаконтроль являється останнім етапом перевірки дипломного проекту 

і здійснюється перед захистом. 

У разі виявлення недоліків дипломний проект повертається студенту з 

вказанням дати наступної перевірки. 

Особа, яка відповідає за нормоконтроль дипломних проектів ставить свій 

підпис в графах «Н. контр.». Нормаконтроль курсових проектів (робіт), 

лабораторних, практичних, звітів з практик є обов’язком викладача, який 

ставить свій підпис в графі «Перевірив» навчального документа. 
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Додаток 1  

Основний напис для креслень 

 

Графа 1  ̶ назва теми проекту; графи 2 і 19   ̶ позначення документа 

відповідно до прийнятої системи позначень (в графі 19 позначення перевернуте 

на 180°); графа 3  ̶  назва креслення; графа 4   ̶  літера згідно з ГОСТ 2.103 (для 

документів навчального процесу  ̶ літера Н); графа 6   ̶ масштаб (на схемах не 

проставляється); графа 7   ̶  порядковий номер аркуша (на документах, які 

складаються з одного аркуша, графа не заповнюється); графа 8  ̶  загальна – 

кількість аркушів документа (графа заповнюється тільки на першому аркуші); 

графа 9  ̶ скорочена назва коледжу та шифр групи (наприклад, ВАЛК ̶ 42); графа 

10  ̶  заповнюється згідно вимог; графа 11 ̶ прізвища осіб, які підписують 

документ; графа 12  ̶  підписи осіб, прізвища яких зазначені у графі 11; графа 13 

 ̶ дата підпису документа; графа «Розроб.»   ̶ заповнюється студентом; графа 

«Перевір.»  ̶ заповнюється керівником проекту; графа «Конс.» ̶ заповнюється 

консультантом; графа «Н.контр.»   ̶ заповнюється нормоконтролером. 

Решта граф основного напису на документах в навчальному процесі не 

заповнюються. 

 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ                                                                                                                                                                                      ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ЛІСОВИЙ КОЛЕДЖ 

 

25 
 

Додаток 2 

Основний напис для першого аркуша текстового документа 

 

Графа 1 –  назва теми проекту; графа 2 –  позначення документа 

відповідно до прийнятої системи позначень; графа 4 –  літера згідно з ГОСТ 

2.103 (для документів навчального процесу –  літера Н); графа 7 –  порядковий 

номер аркуша (на документах, які складаються з одного аркуша, графа не 

заповнюється); графа 8 – загальна кількість аркушів документа (графа 

заповнюється тільки на першому аркуші); графа 9 –  скорочена назва коледжу 

та шифр групи (наприклад, ВАЛК – 42); графа 11 –  прізвища осіб, які 

підписують документ; графа 12 –  підписи осіб, прізвища яких зазначені у графі 

11; графа 13 –  дата підпису документа; графа «Розроб.» –  заповнюється 

студентом; графа «Перевір.» –  заповнюється керівником проекту; графа 

«Конс.» –  заповнюється консультантом; графа «Н.контр.» –  заповнюється 

нормоконтролером. Решта граф основного напису на документах в 

навчальному процесі не заповнюються. 
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Додаток 3 

Основний напис для наступного аркуша текстового документа 

 

Графа 2 – позначення документа відповідно до прийнятої системи 

позначень; графа 7 – порядковий номер аркуша (на документах, які 

складаються з одного аркуша, графа не заповнюється).    
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Додаток 4 

Приклад оформлення етикетки на курсовий проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         30….35 мм 

 

 

 

 

   60 

  

 

Times New Roman 22  пт КУРСОВИЙ ПРОЕКТ 

 

Іванова Тараса Юрійовича 

 

КП. ЕП. 5.09010303. 07.01. ПЗ 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

100 

 

 160 мм 
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Додаток 5 

Приклад оформлення етикетки на курсову роботу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         30….35 мм 

 

 

 

 

   60 

  

 

Times New Roman 22  пт  КУРСОВА РОБОТА 

 

Іванова Тараса Юрійовича 

 

КР. ЕП. 5.09010303. 07.01. ПЗ 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

100 

 

 160 мм 
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Додаток 6  

Приклад оформлення етикетки на дипломний проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     30….35 мм 

 

 

 

 

   60 

  

 

Times New Roman 22  пт ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ 

 

Іванова Тараса Юрійовича 

 

ДП. РОБТБВмБ. 5.09010303. 07.01. ПЗ 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

100 

 

 160 мм 
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Додаток 7 

 Приклад оформлення етикетки на щоденник-звіт з переддипломної практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         30….35 мм 

 

 

 

 

   60 

  

 

Times New Roman 22  пт    ЩОДЕННИК-ЗВІТ 

 

Іванова Тараса Юрійовича 

 

ВПП. ДПВЛГ. 5.09010303. 12.01. ПЗ 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

100 

 

 160 мм 
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Додаток 8  

Приклад оформлення титульної сторінки курсового проекту 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ЛІСОВИЙ КОЛЕДЖ 

 

________________________________________________________ 
(назва циклової комісії) 

 

 

 

 

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ 

з навчальної дисципліни:           

тема:              

 

Студента (ки) __ курсу __ групи 

напряму підготовки 6.090103 Лісове і 

садово-паркове господарство 

спеціальності 5.09010303 Зелене 

будівництво і садово-паркове  

господарство 

        
          (прізвище та ініціали студента) 

Керівник        
      (посада, прізвище та ініціали) 

                                                                  

Оцінка за національною шкалою 

                        

___________________________________ 

 

 

Члени комісії ________________ _________________________ 
                (підпис)                                      (прізвище та ініціали)      

________________ _________________________ 
                (підпис)                                      (прізвище та ініціали)      

 

 

 

смт. Графське – 2017 рік 
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Додатка 9  

Приклад оформлення титульної сторінки курсової роботи 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ЛІСОВИЙ КОЛЕДЖ 

 

________________________________________________________ 
(назва циклової комісії) 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА 

з навчальної дисципліни:           

тема:              

 

Студента (ки) __ курсу __ групи 

напряму підготовки 6.090103 Лісове і 

садово-паркове господарство 

спеціальності 5.09010303 Зелене 

будівництво і садово-паркове  

господарство 

        
          (прізвище та ініціали студента) 

Керівник        
      (посада, прізвище та ініціали) 

                                                                  

Оцінка за національною шкалою 

                        

___________________________________ 

 

 

Члени комісії ________________ _________________________ 
                (підпис)                                      (прізвище та ініціали)      

________________ _________________________ 
                (підпис)                                      (прізвище та ініціали)      

 

 

 

смт. Графське – 2017 рік 
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Додаток 10  

Приклад оформлення титульної сторінки дипломного проекту 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І  НАУКИ УКРАЇНИ 

ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ЛІСОВИЙ КОЛЕДЖ 

 
Циклова комісія Професійної та практичної підготовки 

в садово-парковому господарстві 

 

 
 

 

 

 

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ 

тема: 

Проект реконструкції озеленення та благоустрою 

території бази відпочинку «Sun City» м. Бердянськ 
 

 

Виконав: студент IV курсу, групи 45 

Напрям підготовки: 6.090103 Лісове і садово-

паркове господарство 

Спеціальність: 5.09010303 Зелене 

будівництво і садово-паркове господарство 
 

          Федоренко О.Г.    
(прізвище та ініціали студента) 

 

Керівник     викладач, Кондратенко А.Ф.  
(посада, прізвище та ініціали) 

 

Рецензент                          
(посада, прізвище та ініціали) 

 

Оцінка за національною шкалою    
 

 

 

 

 

 

смт. Графське – 2017 рік 
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Додаток 11  

Приклад оформлення титульної сторінки звіту з виробничої  

переддипломної практики 

  

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І  НАУКИ УКРАЇНИ 

ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ЛІСОВИЙ КОЛЕДЖ 

 

Циклова комісія Професійної та практичної підготовки 

в садово-парковому господарстві 

 

 
 

 

 

ЗВІТ  

з виробничої переддипломної практики  

на ДП «Великоанадольське ЛГ»  
 

 

Виконав: студент IV курсу, групи 45 

Напрям підготовки: 6.090103 Лісове і садово-

паркове господарство 

Спеціальність: 5.09010303 Зелене 

будівництво і садово-паркове господарство 
 

          Федоренко О.Г.    
(прізвище та ініціали студента) 

 

Керівник практики від підприємства 

____________________ Л.М. Померанська 

 

 

                          М.П.                           Керівник практики від навчального закладу 

                                                           ____________________ М.В. Крива 

 

Оцінка за національною шкалою    
 

 

 

 

смт. Графське – 2017 рік 
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 Додаток 12 

Приклад оформлення завдання на курсове проектування (титульна сторона) 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ЛІСОВИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 

  

до курсового проекту з навчальної дисципліни 

          _________________________________________________________ 
(назва навчальної дисципліни) 

 

          Студента   курсу   групи   

          П.І.Б.          

          Тема проекту:          

 

           Вихідні дані до проекту 

           ____________________________________________________________ 

           ____________________________________________________________ 

           ____________________________________________________________ 

 

Пояснювальна записка 

 

          ВСТУП 

          1. Загальна частина 

          1.1.  

          1.2. 

          …….. 

          2. Розрахункова частина 

          2.1. 

          2.2. 

          …….. 

          3. Охорона праці 

          4. Графічна частина 

          ВИСНОВКИ 

          СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

          ДОДАТКИ 

 

 

 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ                                                                                                                                                                                      ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ЛІСОВИЙ КОЛЕДЖ 

 

36 
 

Продовження додатку12 

Приклад оформлення завдання на курсове проектування (зворотна сторона) 

Календарно – тематичний  план 

№ 

з/п 

Назва етапів 

курсового проекту 

Термін 

виконання 

проекту 

Примітка 

1    

2    

3    

4    

5    

7    

 

ЛІТЕРАТУРА 

Основна 

1. … 

2. Галузеві стандарти 

3. Методичні вказівки до виконання курсового проекту 

      …… 

Додаткова 

1. ……….. 

2. ……….. 

3. ……….. 

Дата видачі проекту    « »    20   р. 

Дата виконання проекту  « »    20   р. 

Керівник проекту    ______________ _______________________ 
                                                                                              (підпис)                    (прізвище та ініціали)      

Голова циклової  комісії  ______________ _______________________ 
                                                                                              (підпис)                    (прізвище та ініціали)      

Завдання до виконання одержав ______________ _______________________ 
                                                                                              (підпис)                    (прізвище та ініціали)      
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Додаток 13 

Приклад оформлення завдання на дипломне проектування (титульна сторона) 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І  НАУКИ УКРАЇНИ 

ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ЛІСОВИЙ КОЛЕДЖ 

 
Відділення: денне 

Циклова комісія: Професійної та практичної підготовки в садово-парковому       господарстві 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст 

Напрям підготовки 6.090103 Лісове і садово-паркове господарство 

Спеціальність 5.09010303 Зелене будівництво і садово-паркове господарство 

 

 

    ЗАТВЕРДЖУЮ 

    Голова циклової комісії 

                                               М.В. Крива 

                                                                                            «          »                                   201_ року 

 

З А В Д А Н Н Я 

 

ДО ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ СТУДЕНТА 

 

                          Федоренко Олександру Григоровичу     
  (прізвище, ім’я, по батькові) 

1. Тема проекту Проект реконструкції озеленення та благоустрою території бази    

відпочинку «Sun City» м. Бердянськ                             

керівник проекту   Кондратенко Алла Федорівна  
  (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

затверджені наказом вищого навчального закладу від «26»  жовтня      2016 року № 107              

2. Строк подання студентом проекту            19 січня 2017 року __      

3. Вихідні дані до проекту    опорний план, природно-історичні умови району та ділянки 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити) 

Реферат          

Вступ          

1. Урбоекологічний та ландшафтний аналіз основних факторів, що впливають на    

прийоми формування озеленення та благоустрою території       

1.1. Природно-історичні умови району та ділянки       

1.2. Архітектурно-планувальний аналіз об’єкту проектування      

1.3. Ландшафтний аналіз території          

2. Проектні пропозиції, щодо формування зелених насаджень та благоустрою території  

2.1. Загальна планувальна композиція території        

2.2. Види зелених насаджень та принципи їх композиції      

2.3. Квіткове оформлення          

2.4. Газонне покриття          

2.5. Благоустрій території          

2.6. Агротехнічні заходи          

3. Механізація робіт по створенню та догляду за зеленими насадженнями    

4. Економічне обґрунтування проекту          

5. Охорона праці та техніка безпеки при створенні запланованих робіт    

Висновки          

Список використаних джерел          

Додатки          
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Продовження додатку 13  

Приклад оформлення завдання на дипломне проектування (зворотна сторона) 

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)     

графічна частина виконується на 4 аркушах ватману, формату А-1:      

1. Опорний план             

2. Дендроплан             

3. Генеральний план             

4. Фрагмент озеленення            

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

з/п 
Назва етапів дипломного проекту 

Строк 

виконання  
Примітка 

1 Вступ   

2 1. Урбоекологічний та ландшафтний аналіз основних 

факторів, що впливають на прийоми: формування 

озеленення та благоустрою території  

Опорний план 

  

3 2. Проектні пропозиції, щодо формування зелених 

насаджень та благоустрою території  

2.1. Загальна планувальна композиція території  

2.2. Види зелених насаджень та принципи їх композиції 

2.3. Квіткове оформлення 

2.4. Газонне покриття 

Дендроплан 

  

4 2.5. Благоустрій території 

2.6. Агротехнічні заходи 

3. Механізація робіт по створенню та догляду за зеленими 

насадженнями 

Генеральний план 

  

5 4. Економічне обґрунтування проекту 
Фрагмент озеленення 

  

6 5. Охорона праці та техніка безпеки при проведенні 

запланованих робіт 

  

7 Здача дипломного проекту на перевірку керівнику   

8 Пробний захист дипломного проекту на засіданні циклової 

комісії 

  

 

КОНСУЛЬТАНТИ РОЗДІЛІВ ПРОЕКТУ 

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада  

консультанта 

Підпис, дата 

завдання 

видав 

завдання 

прийняв 

4 Пятигорець Н.С., викладач з дисципліни Економіка 

підприємства  
  

5 Садовська О.Б., викладач з дисципліни Охорона праці   

 

Дата видачі завдання   «  15  »  грудня  2016 року 
 

Студент                        Федоренко О.Г.  
                                                                                  (підпис)                                   (прізвище та ініціали) 

 

Керівник проекту                      Кондратенко А.Ф.  
                  (підпис)                                    (прізвище та ініціали) 
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Додаток 14  

Приклад оформлення текстової частини курсового проекту 

 

    ВСТУП  

Красива і затишна, доглянута територія дитячого садка радує око і ніби   

запрошує дітей та батьків в гості, в казку. Але не завжди, на жаль, при 

плануванні та озелененні ділянки дитячого закладу враховується основне: вся 

рослинність тут повинна відповідати вимогам безпеки для здоров'я і життя 

маленьких громадян, а також служити їх екологічному вихованню. Озеленена 

ділянка сприяє сприятливому мікроклімату, зменшує запиленість і загазованість 

повітря, регулює його вологість, знижує рівень шуму, особливо в містах. 

 З метою безпеки вибирають неколючі види дерев, чагарників. Перевагу 

віддають найбільш типовим в даній місцевості. Бажано, щоб вони були різними 

за висотою, забарвленням листя, терміни цвітіння, дозрівання плодів і насіння. 

Розміщуйте дерева алеями, групами або в одиночних посадках. 

Дитячі садки та ясла, як правило, мають у своєму розпорядженні 

безпосередньо у житла на внутрішньо квартальних територіях. Ділянка повинна 

бути добре освітлений, сухий, з природним стоком дощових і талих вод. У 

типових проектах будівель дитячих установ зеленим насадженням відводять 

важливу роль у створенні своєрідного архітектурного ансамблю. Для захисту 

ділянки від вітру, шуму, пилу по периметру створюють живопліт з рядових 

посадок дерев і чагарників, збільшують ширину смуги з боку проїздів. 

Майданчики для занять дітей різних вікових груп ізолюють один від одного за 

допомогою природних зелених стін. Вільно розміщені дорослі дерева повинні 

створювати затінені протягом усього дня частини майданчиків, але при цьому 

не затінювати будівлю дитсадка-ясел, город, басейн. Дерева садять не ближче  
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Додаток 15  

Приклад оформлення змісту 

 

 
                                                       

 

 

 
 

10 мм 

15 мм                                                   ЗМІСТ 

РЕФЕРАТ 5 мм    

ВСТУП 7 

1. УРБОЕКОЛОГІЧНИЙ ТА ЛАНДШАФТНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ 

ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ 

ОЗЕЛЕНЕННЯ ТА БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ БАЗИ 

ВІДПОЧИНКУ  

 

 

10 

1.1. Природно-історичні умови району та ділянки 10 

1.2. Архітектурно-планувальний аналіз об'єкту проектування 13 

2. ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ, ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЗЕЛЕНИХ 

НАСАДЖЕНЬ ТА БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ БАЗИ 

ВІДПОЧИНКУ  

 

15 

2.1. Загальна планувальна композиція території  15 

2.2. Види зелених насаджень та принципи їх композиції 16 

2.3. Квіткове оформлення 35 

2.4. Благоустрій території 42 

3. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ 

ЗАПЛАНОВАНИХ РОБІТ 

 

59 

4. ЕКОНОМІКА ВИРОБНИЦТВА 61 

ВИСНОВКИ 70 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 71 

ДОДАТКИ 72 
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Літ. Аркушів 

71 

ВАЛК група 45 
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Додаток 16  

Приклад оформлення таблиці 

 

4. ЕКОНОМІКА ВИРОБНИЦТВА 

4.1. Розрахунок посадкового матеріалу 

Таблиця 4.1  ̶   Вартість посадкового матеріалу деревно-чагарникових порід 

№ 

з/п 
Назва породи 

Од. 

вим. 

Кількість, 

шт. 

Вартість 

за 

одиницю, 

грн. 

Вартість 

всього, 

грн. 

Дерева листяні 

1 Слива «Ненька» -Prunus шт. 2 70,00 140,00 

2 Яблуня коловидна сорт 

«Джин» Malus 

шт.  2 65,00 130,00 

3 Верба плакуча - Salix x 

pendulina “Elegantissima” 

шт. 3 700,00 2100,00 

 Всього   23  3650,00 

Дерева хвойні 

5 Туя західна Thuja occidentalis шт. 7 130,00 910,00 

 Всього  7  910,00 

Чагарники листяні 

6 Спірея японська Spiraea 

japonica “Little princess” 

шт. 337 65,00 21905,00 

7 Бузок звичайний сорт 

Олексій Маресьев Syringa 

vulgaris “Purple” 

шт. 39 110,00 4290,00 

   396  28815,00 

Чагарники хвойні 

8 Ялівець китайський 

Juniperus chinensis “Strictacy” 

шт. 8 370,00 2960,00 

9 Туя західна Thuja occidentalis 

“Golden Globe” 

шт. 3 120,00 360,00 

  Всього  424  7120,00 
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Продовження додатку 16  

Приклад оформлення продовження таблиці 

 

Продовження таблиці 4.1 

 

№ 

з/п 
Назва породи 

Од. 

вим. 

Кількість, 

шт. 

Вартість 

за 

одиницю, 

грн. 

Вартість 

всього, 

грн. 

Дерева листяні 

10 Слива «Ненька» -Prunus шт. 2 70,00 140,00 

11 Яблуня коловидна сорт 

«Джин» Malus 

шт.  2 65,00 130,00 

12 Верба плакуча - Salix x 

pendulina “Elegantissima” 

шт. 3 700,00 2100,00 

 Всього   23  3650,00 

Дерева хвойні 

13 Туя західна Thuja occidentalis шт. 7 130,00 910,00 

 Всього  7  910,00 

Чагарники листяні 

14 Спірея японська Spiraea 

japonica “Little princess” 

шт. 337 65,00 21905,00 

15 Барбарис Тунберга - Berberis 

Thunbergii “Cherry Bomb” 

шт. 10 130,00 1300,00 

   396  28815,00 

Чагарники хвойні 

16 Ялівець китайський 

Juniperus chinensis “Strictacy” 

шт. 8 370,00 2960,00 

17 Ялівець козацький Juniperus 

Sabina Tamariscifolia” 

шт. 9 200,00 1800,00 

18 Туя західна 

Thuja occidentalis “Emerald” 

шт. 8 250,00 2000,00 

19 Туя західна Thuja occidentalis 

“Golden Globe” 

шт. 3 120,00 360,00 

 Всього  424  7120,00 

 Разом  850  40495,00 
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Додаток 17 

Відгук керівника про якість дипломного проекту (титульна сторона) 

В І Д Г У К 

керівника про якість дипломного проекту студента 

Великоанадольського лісового коледжу 

 

Прізвище, ім’я, по батькові студента       

              

Спеціальність             

Тема дипломного проекту          

             

              

1. Об’єм дипломного проекту (кількість аркушів, креслень, число сторінок 

пояснювальної записки)         

             

             

              

2. Відповідність дипломного проекту завданню      

             

             

              

3. Характер виконання кожного розділу проекту, ступінь використання 

дипломантом останніх досягнень науки та техніки, передових методів 

роботи            

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

4. Оцінка якості виконання графічної частини проекту та розрахунково-

пояснювальної записки          
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Продовження додатка 17 

Відгук керівника про якість дипломного проекту (зворотна сторона) 

5. Позитивні сторони проекту        

             

             

             

             

             

             

              

6. Можливість використання проекту студента на виробництві (практичний 

інтерес проекту)           

             

             

             

              

7. Недоліки та зауваження за проектом, рекомендації     

             

             

             

             

             

             

              

8. Висновки за проектом (актуальність та доцільність теми, відповідність 

сучасним вимогам та інше)         

             

             

             

             

              

9. Проект заслуговує оцінки –          

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові керівника проекту      

              

Посада керівника проекту         

             

             

             

       

   

« »    20 р.       

         (Підпис) 
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Додаток 18 

Рецензія на дипломний проект (титульна сторона) 

Р Е Ц Е Н З І Я 

на дипломний проект студента 

Великоанадольського лісового коледжу 

 

Прізвище, ім’я, по батькові студента        

              

Спеціальність             

Тема дипломного проекту           

             

             

              

1. Об’єм дипломного проекту (кількість аркушів, креслень, число сторінок 

пояснювальної записки)         

             

             

              

2. Відповідність дипломного проекту завданню       

             

             

              

3. Рівень розкриття кожного розділу проекту, ступінь використання 

дипломантом досягнень науки та передових методів виробництва   

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

4. Якість виконання графічної частини проекту та розрахунково-

пояснювальної записки          
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Продовження додатка 18 

Рецензія на дипломний проект (зворотна сторона) 

5. Позитивні сторони проекту (можливість використання проекту студента 

на виробництві, практичний інтерес, особливості використання матеріалу та 

інше)             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

6. Зауваження та пропозиції (недоліки за розділами та в цілому по проекту)  

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

              

7. Оцінка проекту           

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові рецензента       

              

Місце роботи та посада рецензента        

             

             

              

 

 

   

« »    20 р.       
         Підпис 
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Додаток 19 

Рецензія на курсовий проект 

Р Е Ц Е Н З І Я 

на курсовий проект з навчальної дисципліни 

«Організація робіт в садово-парковому будівництві і господарстві» 

студента Великоанадольського лісового коледжу 

__________курсу групи________ 

 

 

              
(прізвище, ім’я, по батькові студента) 

Об'єм курсового проекту: 

Розрахунково-пояснювальна записка на _________ аркушах формату А4, 

графічна частина на _______ аркушах формату А___________.  

1. Відповідність курсового проекту завданню:      

             

             

              

2. Характер виконання розділів проекту, ступінь використання досягнень 

науки та техніки, передових методів виробництва:     

              

             

              

3. Оцінка виконання пояснювальної записки:       

             

             

              

4. Зауваження по розрахунковій частині проекту:      

             

             

             

              

5. Зауваження по графічній частині:        

             

             

              

6. Висновок           

              

              

              

              
          

« »    20 р.  Викладач      Д.Ю. Іноземцев 
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Додаток 20 

Рецензія на курсову роботу 

Р Е Ц Е Н З І Я 

на курсову роботу з навчальної дисципліни 

«Економіка підприємства» 

студента Великоанадольського лісового коледжу 

__________курсу групи________ 

 

 

              
(прізвище, ім’я, по батькові студента) 

Об'єм курсової роботи: 

Розрахунково-пояснювальна записка на _________ аркушах формату А4. 

1. Відповідність курсової роботи завданню:      

             

             

              

2. Характер виконання розділів роботи:       

             

             

             

              

3. Оцінка виконання розрахунково-пояснювальної записки:   

             

             

             

              

4. Зауваження по розрахунково-пояснювальній записці:     

             

             

             

              

5. Висновок           

              

              

              

             

              
          

 

 

« »    20 р.  Викладач      Д.Ю. Іноземцев 
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Додаток 21 

Рецензія на звіт  

Р Е Ц Е Н З І Я 

на звіт з _______________________________ практики 

студента Великоанадольського лісового коледжу 

__________курсу групи________ 

 

              
(прізвище, ім’я, по батькові студента) 

Об'єм звіту: 

Текстова частина на _________ аркушах формату А4,  

графічна частина на _________ аркушах формату А____.  

1. Відповідність звіту програмі практики:      

             

             

              

2. Позитивні сторони виконання звіту:        

             

             

             

             

              

3. Аналіз недоліків за розділами звіту:        

             

             

             

             

              

4. Зауваження по графічній частині:        

             

             

             

              

5. Висновок           

             

             

             

              

 

 

 

« »    20 р.  Рецензент      Д.Ю. Іноземцев 

 
   



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ                                                                                                                                                                                      ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ЛІСОВИЙ КОЛЕДЖ 

 

50 
 

Додаток 22 

Приклад оформлення титульної сторінки звітів про виконання  

лабораторних робіт  

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ЛІСОВИЙ  КОЛЕДЖ 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТИ 

 З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

з дисципліни «_________________________________» 

                      галузь знань_____________________________________ 

                      спеціальність____________________________________ 

 

 

 

 

 

                                                                    Студента ____ курсу _____групи 

                                                                    ____________________________ 

                                                                            (прізвище та ініціали студента) 

  

                                                                               

                                                                              Викладач  ___________________ 

                                                                                           (прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

смт. Графське – 2017 рік 
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Додаток 23 

Приклад оформлення титульної сторінки звітів про виконання  

практичних робіт  

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ЛІСОВИЙ  КОЛЕДЖ 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТИ 

 З ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

з дисципліни «_________________________________» 

                      галузь знань_____________________________________ 

                      спеціальність____________________________________ 

 

 

 

 

 

                                                                    Студента ____ курсу _____групи 

                                                                    ____________________________ 

                                                                            (прізвище та ініціали студента) 

  

                                                                           

                                                                              Викладач  ___________________ 

                                                                                           (прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

смт. Графське – 2017 рік 
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Додаток 24 

Приклад оформлення титульної сторінки звітів навчальної практики  

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ЛІСОВИЙ  КОЛЕДЖ 

 

 

 

 

 

 

 

ЩОДЕННИК-ЗВІТ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

 

                      з дисципліни «_________________________________» 

                      галузь знань_____________________________________ 

                      спеціальність____________________________________ 

 

 

 

 

 

                                                                             Студента ____ курсу _____групи 

                                                                             ____________________________ 

                                                                                         (прізвище та ініціали студента) 

  

                                                                           

                                                                             Викладач  ___________________ 

                                                                                                     (прізвище та ініціали) 
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Додаток 25 

 

Приклад оформлення першої сторінки звітів про  

виконання лабораторних робіт  

 
             10 

 

 
 20       

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

15 

 

 

 

 

 

 

Позначення Найменування Примітка 

 

 

 

 
Лабораторна робота №1. 
Добування амоніаку, вивчення 

його властивостей. 

 

 

 
Лабораторна робота №2. 
Хімічні властивості сульфатної 

кислоти.  

 

 

 
Лабораторна робота №3. 
Властивості нітратної кислоти та 

нітратів. 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

   

 

 

  

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

2 

ЛР. Хім. 205.07.01. ПЗ 

  Розробив  
 Перевірив  
  
 Н. Контр.  
 Затверд.  

Звіти  з лабораторних  
робіт з «Хімії» 

Літ. Аркушів 

 

ВАЛК група 11 

50 80 45 
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Додаток 26 

 

Приклад оформлення першої сторінки звітів про  

виконання практичних робіт  

 
             10 

 

 
20 

 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначення Найменування Примітка 

 

 

 

 
Практична  робота №1. 
Розв’язання  елементарних 

вправ з молекулярної біології. 

 

 

 
Практична робота  №2. 
Порівняння мітозу та мейозу  

 

 

 
Практична робота  №3. 

Розв’язання типових задач з 

генетики 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

   

 

 

  

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

2 

ПР. Біо.205.07.01. ПЗ 

  Розробив  
 Перевірив  
  
 Н. Контр.  
 Затверд.  

Звіти  з практичних  
робіт з «Біології» 

Літ. Аркушів 

 

ВАЛК група 11 

50 80 45 
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Додаток 27 

 

Приклад оформлення першої сторінки щоденника-звіту з  

навчальної практики 

 
             10 

 

 
20 

 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 

 

 

 

 

 

 

 

Дата Тема практики Примітка 

 

 

17.05.2017 

 

Тема №1. Вивчення природних, умов 

ґрунтоутворення Великоанадоля і 

польове дослідження на площах різних 

категорій земель. 

 

 

 
Тема №2.   

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

   

 

 

  

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

2 

НП. Гр. 5.09010303. 07.01. ПЗ 

  Розробив  
 Перевірив  
  
 Н. Контр.  
 Затверд.  

Щоденник-звіт з навчальної 

практики з  

«Ґрунтознавства» 

Літ. Аркушів 

 

ВАЛК група 25 

45 100 20 
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Додаток 28 

 

Приклад оформлення звіту про виконання лабораторної роботи  

(початок) 

 

    

Лабораторна робота №1  

          Тема: Хімічні властивості металів.  

  Мета: навчитися експериментально визначати та порівнювати хімічну 

активність металів; вивчити хімічні властивості деяких металів; ознайомитися з 

причинами та видами корозії та дізнатися про способи захисту металів від неї. 

  Обладнання: періодична таблиця хімічних елементів, штатив з 

пробірками;  скляна паличка. 

  Реактиви: цинк, олово, порошок заліза, хлоридна кислота, купрум 

сульфат, натрій гідроксид, сульфатна кислота, магній сульфат. 

  З правилами охорони праці ознайомлений(а)_____________________ 

Хід роботи 

1. Порівняння активності металів у реакціях з кислотою . 

В одну пробірку помістіть гранулу цинку, в іншу – гранулу олова. Добавте в 

кожну пробірку по 2 мл хлоридної кислоти. Який метал виявляє більшу хімічну 

активність? Чи узгоджується результат досліду із розміщенням металів у ряду 

активності? Нагрійте пробірку з менш активним металом, не доводячи до 

кипіння. Що спостерігаєте? Напишіть рівняння реакцій у молекулярній та 

йонно-молекулярній формах. 

………………………………………………………………………………………… 

 2. Порівняння активності металів у реакціях із сіллю в розчині. 

В одну пробірку помістіть гранулу олова, а в іншу – гранулу цинку. Добавте в 

кожну пробірку по 2 мл розчину купрум (II) сульфату. Що спостерігаєте? Який 

метал виявляє більшу хімічну активність?  

 

 

 Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

2 
ЛР. Хім. 205. 07.01. ПЗ 

1
0

 

5 

 1
0

 15    5 

8
 

8
 

1
0
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Продовження додатку 28 

 

Приклад оформлення звіту про виконання лабораторної роботи  

(закінчення) 

 

 

 3. Добування алюміній гідроксиду і доведення його амфотерності. 

Налийте у пробірку 1-2 мл розчину алюміній хлориду і додайте по 

краплях розчин натрій гідроксиду до утворення осаду. Опишіть зовнішній 

вигляд алюміній гідроксиду. ………………………………………………………. 

.………………………………………………………………………………………. .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Висновок: на даному лабораторному занятті я навчився (лася) 

експериментально визначати та порівнювати хімічну активність металів; 

вивчив (ла) хімічні властивості деяких металів; ознайомився (лася) з………….  

 

 

 

 

 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дат
а 

Арк. 

3 
ЛР. Хім. 205. 07.01. ПЗ 

5 

 
1

0
 

15 5 

1
0
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Додаток 29 

 

Приклад оформлення звіту про виконання практичної роботи  

(початок) 

 

 

    Практична робота №1  

Тема: Порівняння мітозу та мейозу.  

   Мета: порівняти механізми протікання мітозу та мейозу; поглибити 

знання про мітоз та мейоз; навчитись визначати фази мітозу та мейозу; 

визначити біологічне значення цих процесів……………………………………… 

   Обладнання та матеріали:  саморобнi схеми “ Життевий цикл клiтин“, 

“Мiтоз“, апплiкацii , постiйнi мiкропрепарати “Мiтоз рослинноi клiтини“,…… 

З правилами охорони праці ознайомлений(а)_____________________ 

Хід роботи 

1. Дати визначення мітозу. 

Основним способом поділу еукаріотичних клітин є мітоз. Процес 

мітозу (від грец. мітос — нитка) супроводжується ущільненням хромосом і 

утворенням особливого апарату, який забезпечує рівномірний розподіл 

спадкового матеріалу. …………………………………………………………… 

 

  

 

 

 

 

 

У метафазі першого мейотичного поділу (метафаза І) нитки веретена 

поділу приєднуються до центромер. При цьому центромери гомологічних…..  

 

 

 
Змн. Арк. № докум. Підпис Дат

а 

Арк. 

2 
ПР. Біол. 206. 07.01. ПЗ 

1
0

 

5  1
0

 

15 5 

8
 

8
 

1
0
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Продовження додатку 29 

Приклад оформлення звіту про виконання практичної роботи  

(закінчення) 

 

 

      2. У чому полягає біологічне значення мітозу? 

Біологічне значення мейозу. Мейоз становить собою досконалий 

механізм, який забезпечує сталість каріотипу видів, що розмножуються 

статевим способом. Завдяки двом послідовним мейотичним поділам число 

хромосом статевих клітин зменшується вдвічі.  ………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Висновок: на практичному занятті я ознайомився(лася) з мітозом та 

мейозом, навчився(лася) порівнювати механізми протікання мітозу та 

мейозу;……………………………………………………………… 

 

 

 
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

3 
ПР. Біол. 206. 07.01. ПЗ 

 

5 

 
1

0
 

15 5 

1
0

 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ                                                                                                                                                                                      ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ЛІСОВИЙ КОЛЕДЖ 

 

60 
 

Додаток 30 

 

Приклад оформлення звіту з навчальної практики  

 

 

                 Дата_____________  

Тема: Вивчення природних умов ґрунтоутворення Великоанадоля.  

   Мета: вивчити природні умови ґрунтоутворення Великоанадоля  та  

методику польового дослідження ґрунтів.  

   План: 

1. Вивчення методики польового дослідження……. 

1.1.Підготовчий період 

1.2. 

2. Вивчити природні умови… 

Хід практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З плану ґрунтів Великоанадолю роблять копіювання кварталів для 

дослідження ґрунтів.  

 

 

 
Змн. Арк. № докум. Підпис Дат

а 

Арк. 

2 
НП. Гр. 5.09010303. 07.01.ПЗ 

1
0

 

5  1
0

 

15 5 

8
 

8
 

1
0
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Додаток 31 

Приклад оформлення титульної сторінки щоденника виробничої 

переддипломної практики 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ЛІСОВИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

 

 

 

 

ЩОДЕННИК 

ВИРОБНИЧОЇ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ 

 

 

 

      Студента ____ курсу ____ групи 

      Галузь знань: _____________________________________________       

     Спеціальність: _____________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я по батькові) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт. Графське – 2017 рік 
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Додаток 32 

Приклад оформлення індивідуального завдання виробничої  

переддипломної  практики  

 

 

I. Індивідуальне завдання 

№ 

з/п 
ЗМІСТ ЗАВДАННЯ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник практики від коледжу     _____________________________ 

                                                                          (прізвище, ініціали) 

 

«____»____________201__р.        _____________________________ 

                                                                               (підпис) 
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Додаток 33 

Приклад оформлення орієнтовного тематичного плану виробничої  

переддипломної  практики  

 

 

                           ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

                           

№ 

з/п 

Найменування робіт 

(розділи, теми) 

Кількість годин 

всього 

В тому числі 

на 

вироб-

ництві 

самос-

тійна 

робота 

1. Оформлення на практику, ознайомлення з 

підприємством. Інструктаж з техніки без- 

пеки, бесіда з керівником практики 

7 7 - 

2. Робота у цехах і  дільницях підприємства 84 63 21 

3. Робота в відділах підприємства 42 28 14 

4. Аналіз роботи дільниці або цеху і 

пропозиції по удосконаленню технології, 

модернізації обладнання і поліпшення 

організації робіт 

30 14 16 

5. Збір матеріалів для звіту 18 14 4 

6. Оформлення звіту і отримання відгуку про 

практику 
35 14 21 

                                 РАЗОМ 216 140 76 
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Додаток 34 

Приклад оформлення змісту виробничої  

переддипломної  практики  

 

 

II. Виробнича практика 

№ 

з/п 
ЗМІСТ ПРАКТИКИ 
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Додаток 35 

Приклад оформлення виробничої характеристики виробничої  

переддипломної  практики  

 

ВИРОБНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

на студента(ку)            

 

______курсу, групи______ Великоанадольського лісового коледжу 

 

Який (яка) проходив(ла) практику на         

           (назва підприємства) 

              

з «____» ______________20____ р. по «_____» _________________20____р. 

За час проходження практики студент (ка)       

       виконав (ла) програму у відповідності із 

затвердженим графіком          

                            (повністю, неповністю) 

До практики відносився (лася)         

                   (дати короткий відгук) 

              

              

              

Зауваження до щоденника-звіту         

              

              

Загальна оцінка з практики 

за п’ятибальною шкалою           

 

Загальний висновок керівника практики про  

підготовленість студента-практиканта до самостійної 

роботи на виробництві           

              

 

Керівник практики 

від підприємства            

                  (посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

 

            « »    20 р.  

 

   М.П.    Керівник практики  

       від підприємства     

               (підпис) 
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Додаток 36 

Приклад оформлення висновків керівника практики від навчального закладу 

про проходження виробничої переддипломної  практики  

 

ВИСНОВКИ 

керівника практики від навчального закладу 

про проходження практики 

 

на студента(ку)_____________________________________________________ 

 

______курсу, групи______ Великоанадольського лісового коледжу 

 

Який (яка) проходив(ла) практику на         

                            (назва підприємства) 

              

з «____» ______________20____ р. по «_____» _________________20____р. 

За час проходження практики студент (ка)       

       виконав (ла) програму у відповідності із 

затвердженим графіком          

                          (повністю, неповністю) 

До практики відносився (лася)         

                   (дати короткий відгук) 

              

              

              

              

              

Зауваження до щоденника-звіту         

              

              

              

Загальна оцінка з практики 

за п’ятибальною шкалою           

 

 

Керівник практики від коледжу                    __________________________ 

                                                                                             (прізвище, ініціали) 

  

«____»____________201__р.                       __________________________ 

                                                                                               (підпис) 
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