
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: _; 

2. Назва: Проектна практика; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4,5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада Смолінська О.Е., к.арх., доц. 

9. Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

– методику передпроектного аналізу; 

– склад і правила виконання архітектурно-будівельних креслень;  

– основи архітектурно-конструктивних рішень будівель і споруд. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти: 

− збирати і аналізувати вихідну проектну інформацію; 

− висувати проектну ідею і послідовно розвивати її в ході розробки архітектурного рішення; 

− забезпечувати актуальні та раціональні проекті рішення відповідно до поставлених завдань; 

− ефективно планувати та організовувати робочий процес на базі практики. 

10. Форми організації занять: практична підготовка; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: архітектурне проектування, 

Архітектурне проектування з використанням ЕОМ,  архітектурні конструкції, основи 

містобудування. 

12. Зміст курсу:  
МОДУЛЬ 1. Змістовий модуль 1. Ознайомлення з базою проектної практики 

Тема 1. Ознайомлення з базою проектної практики. Ознайомлення з правилами охорони праці, 

інструктаж з техніки безпеки. Знайомство з організаційною структурою підприємства (бази 

практики), видами його діяльності і робіт, матеріально-технічною базою, організацією праці. 

Узгодження з керівником майбутніх проектних рішень. 

МОДУЛЬ 2. Змістовий модуль 2. Виконання проектного завдання 

Тема 2. Творче архітектурно-проектне завдання. Розробляється згідно конкретно поставленої 

теми, план роботи над якою узгоджується із керівником практики від проектної організації. Студент 

продумує архітектурне вирішення зовнішнього вигляду та внутрішнього простору об’єкту 

(наприклад, індивідуального житлового будинку). Розробляються креслення схеми генерального 

плану та елементів благоустрою, поповерхових планів, фасадів та інтер’єрів. 

Тема 3. Ознайомчі екскурсії. Екскурсії проводяться по м. Рівне. Здійснюється ознайомлення із 

сучасним досвідом проектування аналогічних об’єктів, аналіз архітектурно-будівельних та 

конструктивних рішень реалізованих проектів. 

МОДУЛЬ 3. Змістовий модуль 3. Підготовка звіту за результатами проектної практики 

Тема 4. Звіт з проектної практики. Студент здійснює підготовку звіту за результатами 

пройденої проектної практики. Звіт оформляється за встановленою формою і структурою та 

складається з текстової і графічної частин. Звіт повинен включати копії архітектурних креслень, 

виконаних студентом під час практики. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Лінда С.М. Архітектурне проектування громадських будівель та споруд. Львів, 2010. 256 с. 

2. Дудар І.Н. Довідник нормативно-технічних даних для проектів виконання комплексу робіт 

нульового циклу в будівництві. Навчальний посібник. Вінниця.: ВДТУ, 2001. 133 с. 

3. Дудар І.Н. Довідник нормативно-технічних даних для проектів виконання комплексу робіт 

по зведенню надземної частини будівель та споруд. Навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 

2006. 132с. 

4. Архитектурное проектирование жилых зданий / под ред. М.В. Лисициана, Е.С. Пронина. М., 

1990. 187 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
135 год самостійної роботи. Разом – 135 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методи: виконання самостійної роботи; зустріч із провідними архітекторами міста, області, 

представниками органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; екскурсії на архітектурні 

об’єкти. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль: систематична перевірка проходження студентом проектної практики, експрес-

опитування для визначення рівня підготовленості студента до проходження практики; підсумковий – 

залік (захист звіту з проектної практики). 

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри       О.Л. Михайлишин, докт. арх., доцент 

 
Розробник опису дисципліни       О.Е. Смолінська, к. арх. 

 

 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL COURSE 

1. Code: ________________; 

2. Title: Design practice; 

3. Type: mandatory; 

4. Level of higher education: I (bachelor's degree) 

5. Year of study, when the course is offered: 3; 

6. Semester when studying course: 6; 

7. Number of established ECTS credits: 4,5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, academic degree, position O. Smolinska, PhD. 

9. Learning outcomes: After learning the course, students must know: 

− method of pre-project analysis; 

− composition and rules for the implementation of architectural and construction drawings; 

− the basis of architectural and constructive decisions of buildings and structures.  

After studying the course, students must be able to: 

− collect and analyze initial project information; 

− to put forward the project idea and consistently develop it during development of architectural 

decision; 

− to provide actual and rational project decisions in accordance with the tasks set; 

− effectively plan and organize a workflow based on practice. 

11. Courses preceding the study of the mentioned course: Architectural design, Architectural design with 

the use of computers, architectural designs, foundations of urban development. 

12. Content of the course: 

MODULE 1. Semantic module 1. Familiarity with the base of the project practice 

Theme 1. Familiarity with the base of the project practice. Familiarity with the rules of labor protection, 

safety instructions. Acquaintance with the organizational structure of the enterprise (the bases of practice), 

types of its activities and works, material and technical base, organization of labor. Agree with the head of 

future design decisions. 

MODULE 2. Content module 2. Implementation of the project task 

Theme 2. Creative architectural design task. Developed according to a specific topic, the work plan of 

which is in agreement with the head of practice from the project organization. Student thinks about 

architectural decision of appearance and internal space of an object (for example, an individual dwelling 

house). Drawings of the scheme of the master plan and elements of improvement, floor plans, facades and 

interiors are developed. 

Topic 3. Exploratory excursions. Excursions are held in the city of Rivne. Acquaintance with modern 

experience of designing similar objects, analysis of architectural and construction projects and constructive 

decisions of implemented projects. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULE 3. Content module 3. Preparation of the report on the results of the project practice 

Topic 4. Report on project practice. The student prepares a report on the results of the project design 

practice. The report is executed according to the established form and structure and consists of text and 

graphic parts. The report must include copies of the architectural drawings made by the student during the 

practice. 

13. Recommended literature: 

1. Лінда С.М. Архітектурне проектування громадських будівель та споруд. Львів, 2010. 256 с. 

2. Дудар І.Н. Довідник нормативно-технічних даних для проектів виконання комплексу робіт 

нульового циклу в будівництві. Навчальний посібник. Вінниця.: ВДТУ, 2001. 133 с. 

3. Дудар І.Н. Довідник нормативно-технічних даних для проектів виконання комплексу робіт 

по зведенню надземної частини будівель та споруд. Навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 

2006. 132с. 

4. Архитектурное проектирование жилых зданий / под ред. М.В. Лисициана, Е.С. Пронина. М., 

1990. 187 с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

135 hours of independent work. Total - 135 hours. 

Methods: performing independent work; meeting with leading architects of the city, region, 

representatives of executive authorities and local self-government; excursions to architectural objects. 

15. Form and evaluation criteria: 

The evaluation is carried out on a 100-point scale. Current control: systematic checking of the student's 

passing of the project practice, express survey to determine the level of preparedness of the student for the 

practice; the final one - the score (protection of the report from the design practice). 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

Head of the Department      O. Mykhaylyshyn, Dr. Arch., associate professor 

 

Author of the course description      O. Smolinska, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


