
Список дипломних робіт кафедри ботаніки і садово-паркового господарства 

спеціальності 206 Садово-паркове господарство 

за ступенем вищої освіти  магістра  

 

2015-2016 н.р. 

 

ПІБ викладача Тема дипломної роботи ПІБ студента Група 

д.б.н., проф. 
Мальцева І.А.   

«Особливості проведення рубок в Старо-
Бердянському та  Богатирському лісництвах» 

Горшков 
Олександр 

Олександрович 

645-х 

к.б.н.,доцент 
Солоненко А.М. 

« Проект реконструкції території біля 
стадіону «Спартак» ім. О. Олексенка м. 

Мелітополя Запорізької області» 

Ганіч Микола 
Валер’янович 

645-х 

к.б.н.,доцент 

Коломійчук В.П. 
«Аналіз сучасного стану модельних 

лісонанасаджень  Старо-Бердянського 
лісництва» 

Дроздов Олег 

Євгенович 
645-х 

к.б.н., доцент 

Подорожний С.М. 
«Характеристика лісопаркової зони м. 

Енергодар» 
Ільницький 

Олексій Іванович 
645-х 

к.б.н.,ст.викл. Васін 
В.А. 

«Особливості отримання, росту та 
мінерального живлення  сіянців 

широкогілочника в умовах південно-східного 

Приазов’я та їх використання в штучних 
насадженнях» 

Нікітін Вадим 
Вікторович 

645-х 

 

 

2017-2018 н.р. 

 

ПІБ викладача Тема дипломної роботи ПІБ студента Група 
 к.б.н., доцент 

Подорожний С.М. 
«Проект благоустрою та озеленення дитячого 

майданчика на острові Хортиця» 
Клименко Сергій 

Іванович 
 

к.б.н., доцент 

Подорожний С.М. 
«Проект реконструкції та озеленення 

прилеглої території обласної бібліотеки імені 

М. Горького (м. Запоріжжя)» 

Хорошков Леонід 

Михайлович 
 

к.б.н., ст.викл. Васін 
В.А. 

«Особливості отримання посадкового 
матеріалу представників роду Juniperus та 

його використання  в умовах північного 

Приазов’я». 

Мельник Юлія 
Віталіївна 

 

к.б.н., доц Пюрко 

О.Є. 
«Біоекологічні особливості трав’янистих 

рослин Запорізької області та їх 

використання в озелененні». 

Зубко Андрій 

Андрійович   
 

к.б.н., ст.викл. Васін 
В.А. 

«Технологія вирощування декоративних 
квітів на прикладі петунії» . 

Глушко Світлана 
Олексадрівна 

 

д.б.н., проф.. 

Мальцева І.А. 
«Стан і різноманіття садивного матеріалу 

деревних рослин ДП «Кам’янсько-

Дніпровське ЛГ» та його використання для 
озеленення населених міст». 

Трасковець 

Анастасія 

Сергіївна 

 

д.б.н., проф.. 

Мальцева І.А. 
«Особливості використання асортименту 

декоративних рослин у садово-паркових 
композиціях м. Запоріжжя» 

Бутенко Ірина 

Анатоліївна 
 

к.б.н., доцент 

Подорожний С.М. 
«Проект створення та реконструкції скверу 

біля ТОВ «ПК «Дніпровський»  м. Нікополь. 

 

Куцурук Юлія 

Олексіївна 
 

к.б.н., доцент 

Подорожний С.М. 
«Характеристика лісопаркової зони міста 

Нова Каховка (сучасний стан та  шляхи 

оптимізації)» 

Черненко Віктор 

Анатолійович 
 



к.б.н., доцент Пюрко 

О.Є. 
«Лісонасіннєва база Старо-Бердянського 

лісництва як потенціал отримання 
посадкового матеріалу для озеленення 

населених місць Запорізької області» 

Шапілов Юрій 

Анатолійович 
 

д.б.н.,  проф. 

Мальцева І..А. 
«Різноманіття та перспективи використання 

садивного матеріалу Новополтавського 
лісництва на садово-паркових об’єктах». 

Гавриленко 

Володимир 
Миколайович 

 

 заочна форма навчання   

д.б.н., доц. 
Солоненко А.М. 

«Підбір асортименту декоративних 
трав’янистих рослин для оформлення 

квітників в населених місцях півдня 

України» 

Логвіна- Бик 
Тетяна 

Анатоліївна 

 

д.б.н., доц. 
Солоненко А.М. 

«Сучасний стан та перспективи розвитку 
заповідних садово-паркових об’єктів м. 

Мелітополя» 

Жилінський 
Сергій Іванович. 

 

 

2018-2019 н.р. 

 

ПІБ викладача Тема дипломної роботи ПІБ студента Група 

д.б.н., доц. 

Солоненко А.М. 

«Агролісові ландшафти Мелітопольського 

району (характеристика, аналіз, шляхи 

оптимізації)». 

Ганжела 

Олексій 

Миколайович 

М 547-х 

 д.б.н., доц. 

Солоненко А.М. 

«Особливості вирощування та 

використання представників родини 

Vitaceae в озелененні населених місць 

Запорізької області». 

Козаченко  

Іван 

Миколайович 

М 547-х 

 д.б.н., доц. 

Солоненко А.М. 

«Боротьба та профілактичні заходи зі 

фіто-і ентомошкідниками штучних 

деревних насаджень м. Мелітополя і 

Мелітопольського району 

Парфеня  

Роман 

Сергійович 

М 547-х 

д.б.н., проф. 

Мальцева І.А. 

«Сучасні методи вирощування садивного 

матеріалу декоративних  рослин» 

 Прохоров 

Денис 

Володимирович 

М 547-х 

д.б.н., проф. 

Мальцева І.А. 

«Фітопатологічні процеси в зелених 

насадженнях різного призначення» 

 Радченко 

Віктор 

Володимирович 

М 547-х 

д.б.н., проф. 

Мальцева І.А. 

«Аналіз сучасного асортименту 

декоративних деревно-кущових порід ДП 

«Камянко-Дніпровське ЛГ» 

Радченко 

Тетяна 

Леонідівна 

М 547-х 

к.б.н., доц. 

Подорожний С.М. 

«Архітектурно-планувальний аналіз 

системи зелених насаджень м. Мелітополя 

(сучасний стан та перспективи розвитку) 

Терніков  

Тарас 

Володимирович 

М 547-х 

 к.б.н., доц. 

Подорожний С.М. 

«Моніторинг стану деревних насаджень 

на території Ботієвської вітроенергетичної 

станції». 

Тіщенко 

Віталій 

Вікторович 

М 547-х 

 

2019-2020 н.р. 

ПІБ викладача Тема дипломної роботи ПІБ студента Група 

к.б.н., доц. 

Подорожний С.М. 

«Проект озеленення та благоустрою парку 

ім. Жертв Голодомору   смт. Велика 

Лепетиха Херсонської області» 

Зубаль  

Юлія 

Вячеславівна 

М318-х 



к.б.н., доц. 

Подорожний С.М. 

«Проект озеленення та реконструкції 

скверу в центральній частині м. 

Волноваха» 

Усік   

Микола 

Сергійович 

М318-х 

к.б.н., доц. 

Подорожний С.М. 

«Інвентаризація зелених насаджень парку-

пам’ятки садово-паркового мистецтва 

загальнодержавного значення «Парк 

культури і відпочинку імені М. Горького» 

м. Мелітополь » 

Буркацька 

Наталія 

Сергіївна 

М318-х 

к.б.н., доц. 

Подорожний С.М. 

«Проект озеленення та реконструкції 

території парку Перемоги м. Запоріжжя» 

Новикова 

Валерія 

Валентинівна 

М318-х 

д.б.н., проф. 

Мальцева І.А. 

«Проект реконструкції озеленення та 

благоустрою загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів смт Донське Волноваського 

району Донецької області» 

Усик Віталій 

Олексійович 

М318-х 

д.б.н., проф. 

Мальцева І.А. 

«Проектні пропозиції озеленення та 

благоустрою приватної садиби» 

Копилова 

Ганна 

Вікторівна 

М318-х 

к.с.г.н., доц. 

Туровцева Н.М. 

«Лікарські та пряно-ароматичні рослини в 

ландшафтному дизайні». 

Єрмолов 

Валерій 

Валерійович 

М318-х 

к.с.г.н., доц. 

Туровцева Н.М. 

«Проект реконструкції та озеленення 

парку в смт Володимирівка  Донецької 

області» 

Коваленко 

Аліна 

Жоржівна 

М318-х 

к.б.н., доц. 

Подорожний С.М. 

«Газонні покриття м. Мелітополя 

(сучасний стан та перспективи розвитку)» 

Трохименко 

Геннадій 

Михайлович 

М318-х 

к.б.н., доц.  

Пюрко О.Є. 

«Проектні пропозиції щодо озеленення та 

реконструкції дитячого  майданчика (на 

прикладі комунального закладу «Сонечко» 

Оріхівського району) » 

Лень Іван 

Анатолійович 

М318-х 

  (заочна форма навчання)   

к.б.н., доц.  

Пюрко О.Є. 

 «Проектні пропозиції щодо озеленення та 

благоустрою спортивного майданчика 

Астраханської ЗОШ (Запорізька область)» 

Жданов  

Ігор 

Володимирович 

21 

к.б.н., доц. 

Подорожний С.М. 

«Проектні пропозиції щодо озеленення та 

благоустрою садиби зеленого туризму в 

селі Розівка Михайлівського району» 

Хрущ Юлія 

Миколаївна 

21  

 

2020-2021 н.р. 

 

ПІБ викладача Тема дипломної роботи ПІБ студента Група 

 д.б.н., проф. 

Жуков О.В. 

«Оцінка рівня рекреаційної трансформації 

трав’яного покриву зелених насаджень 

загального користування м. Мелітополь» 

Іванченко 

Крістіна 

Олегівна 

М319-х 

к.б.н., доц. 

Подорожний С.М. 

«Проект благоустрою та озеленення 

ділянки приватного землеволодіння» 

Іванченко 

Микита 

Олександрович 

М319-х 

к.б.н., доц.  

Пюрко О.Є. 

«Проект благоустрою дачної ділянки» Писаревський 

Сергій 

Сергійович 

М319-х 



д.б.н., проф. 

Солоненко А.М. 

«Біологічна характеристика рослин-ліан 

(рід Campsis L. і Clematis L.)  та їх 

використання в озелененні» 

Сулягіна 

Євгенія 

Олексіївна 

М319-х 

д.б.н., проф. 

Солоненко А.М. 

«Інвентаризація зелених насаджень парку-

пам’ятки садово-паркового мистецтва 

місцевого значення «Парк біля залізничної 

станції» в м. Мелітополі Запорізької 

області» 

Миронов 

Олександр 

Сергійович 

М319-х 

д.б.н., проф. 

Солоненко А.М. 

«Вертикальне озеленення міських будівель 

(проектування та проблеми реалізації в 

сучасних умовах)» 

Тимошенко 

Вікторія 

Олексіївна 

М319-х 

д.б.н., проф. 

Мальцева І.А. 

«Агротехніка вирощування декоративного 

садивного матеріалу»   

Помогаєв 

Олександр 

Іванович 

М319-х 

д.б.н., проф. 

Жуков О.В. 

«Оцінка рівня рекреаційної трансформації 

зелених насаджень загального 

користування  м. Мелітополь за 

показниками електропровідності грунту» 

Жалєй 

Олександр 

Андрійович 

М319-х 

 

2021-2022 н.р. 

 

ПІБ викладача Тема дипломної 

роботи 

ПІБ студента Група 

к.с.г.н., доц. 

Бредіхіна Ю.Л. 

 

«Проєкт озеленення 

та благоустрою 

парадної зони 

готелю «Хортиця» 

м. Запоріжжя» 

Дерев’янко Наталія 

Петрівна 

М420-х 

к.с.г.н., доц. 

Туровцева Н.М. 

«Сучасний стан та 

перспективи 

розвитку 

контейнерного 

озеленення м. 

Мелітополя» 

Дмитренко Дмитро 

Олександрович 

М420-х 

к.с.г.н., доц. 

Бредіхіна Ю.Л. 

 

«Особливості 

озеленення та 

благоустрою 

котеджних садів 

правобережної 

частини  м. 

Запоріжжя» 

Кобець Оксана 

Валентинівна 

М420-х 

к.б.н., доц. 

Подорожний С.М. 

«Проект 

благоустрою та 

озеленення північної 

частини парку 

культури та 

відпочинку м. 

Мелітополя» 

Крайнік Катерина 

Олегівна 

М420-х 

к.с.г.н., доц. 

Туровцева Н.М. 

«Проект озеленення 

території 

рекреаційного 

Красіна Наталія 

Олександрівна М420-х 



призначення смт 

Кирилівка» 

к.б.н., доц. 

Пюрко О.Є. 

«Проект 

благоустрою та 

озеленення  

лікарняного 

комплексу м. 

Мелітополя» 

Мирошниченко 

Геннадій 

Васильович 
М420-х 

 

к.б.н., доц. 

Пюрко О.Є. 

«Озеленення дахів 

м. Мелітополя» 

Мирошниченко 

Дмитро 

Геннадійович 

М420-х 

д.б.н., проф. Жуков 

О.В. 

«Обґрунтування 

оптимізації 

рекреаційного 

навантаження для 

ефективного 

управління  

культурними 

ландшафтами з 

урахуванням 

екологічних 

аспектів» 

Пономаренко 

Маргарита 

Олександрівна 

М420-х 

к.б.н., доц. 

Подорожний С.М. 

 

«Проект 

реконструкції та 

озеленення 

«Екопарку» в м. 

Мелітополі» 

Самуілова Лідія 

Михайлівна 

М420-х 

д.б.н., проф. Жуков 

О.В. 

«Оцінка стану 

ґрунтового покриву 

в умовах рекреації в 

системі 

урбомониторингу 

культурних  

ландшафтів» 

Ходус Микита 

Юрійович 

М420-х 

 

 

 


