
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ПП2 

2. Назва: Переддипломна практика; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Довжук Олександр Михайлович, 

старший викладач; 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• Працювати спільно з конкретним замовником – інвестором над створенням об‘єкта архітектури; 

• Співпрацювати з представниками суміжних професій при розробці робочої документації; 

• Ефективно організовувати свій робочий процес на робочому місці. 

• Вивчати і аналізувати зібрані вихідні дані для виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи, 

вносити свої пропозиції. 

10. Форми організації занять: практична підготовка; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: 
• Архітектурне проектування; 

• Основи містобудування; 

• Архітектурне проектування з використанням ЕОМ; 

• Архітектурні конструкції; 

• Інженерне обладнання будівель. 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): - 
12. Зміст курсу:  

• Вивчення організаційної структури підприємства; 

• Індивідуальне завдання; 

• Вибір тематики дипломного проекту; 

• Ознайомчі екскурсії; 

• Звіт з переддипломної практики. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Довжук О.М. Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни "Переддипломна 

практика" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньою програмою 

"Архітектура та містобудування" спеціальності 191 "Архітектура та містобудування" денної форми 

навчання [Електронне видання]. –  Рівне: НУВГП, 2020. – 24 с. 

2. Архитектура. Серия учебников и учебних пособий по специальности архитектура для студентов 

архитектуных вузов (гл. редактор А.П. Кудрявцев – М. 1984-1990.) В том числе: 

А) Архитектурное проетирование обществинных задний (под ред. И.Е. Рожила, Л.И. Урбаха – М. 1985 г.) 

Б) Основы теории градостроительства (З. Яргина и др.) 

В) Архитектурное проектирование жилых зданий. Т.1-5. Основы проектирования (под ред. В.М. 

Предтеченского. –М. 1976-1983 г.). 

3. ДБН А.2.2-3:2014. Склад та зміст проектної документації на будівництво. 

4. ДСТУ Б А.2.4-7:2009. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень. 

5. ДБН  360-92**. Містобудування. Планування та забудова міських та сільських поселень. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
90 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи:індивідуальні завдання. 

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

Підсумковий контроль: залік в кінці 8 семестру. 

16. Мова викладання:  українська. 
Завідувач кафедри                                           Михайлишин О.Л. док. арх., проф. 

Розробник опису дисципліни                          Довжук О.М. ст. викл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRITPION OF AN ACADEMIC DISCIPLINE 

1. Code: PP2 

2. Name: Pre-diploma practice; 

3. Type: mandatory; 

4. Level of higher education: І (Bachelor’s degree); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 4; 

6. Semester, when the discipline is taught: 8; 

7. Number of ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of a lector/lectors, academic degree, position: senior lecturer – Dovzhuk Oleksandr 

Mykhailovych; 

9. Results of studying: after studying the discipline a student have to know how to: 

• Work together with a specific customer - an investor on the creation of an object of architecture; 

• Cooperate with representatives of related professions in developing working documentation;  

• Effectively organize your workflow in the workplace; 

• To study and analyze the collected initial data for performance of bachelor's qualification work, to make the offers. 

10.  Forms of session organization: practical training. 

11. Disciplines preceding the specified one: 
• Architectural design;  

• Fundamentals of urban planning;  

• Architectural design with computer use; 

• Architectural constructions; 

• Engineering equipment of buildings. 

12. Academic content:  
• Study of the organizational structure of the practice base; 

• Individual task; 

• Choice of diploma project topics; 

• Choice of subjects of the diploma project 

• Excursions; 

• Report on Pre-diploma practice. 

13. Recommended educational editions:  
1. Dovzhuk O.M. Methodical instructions for practical classes in the discipline "Pre-diploma practice" for applicants 

for higher education of the first (bachelor's) level in the educational program "Architecture and Urban Planning" 

specialty 191 "Architecture and Urban Planning" full-time [Electronic edition]. - Rivne: NUVGP, 2020. - 24 p. 

2. Architecture. A series of textbooks and training manuals on specialty architecture for students of architectural 

institutions of higher education (Chief Editor AP Kudryavtsov - M. 1984-1990.) Including:  

A) Architectural projection of the public of the rear (edited by IE Rozhil, L.I. Urbach - M. 1985)  

B) The basics of the theory of urban planning (Z. Yargina et al.)  

C) Architectural design of residential buildings. T.1-5. Fundamentals of Design (edited by VM Predtechenskii. 

-M, 1976-1983); 

3. DBN A.2.2-3: 2014. Composition and content of design documentation for construction.  

4. DSTU B A.2.4-7: 2009. Rules of execution of architectural and construction working drawings.  

5. DBN 360-92 **. Town planning. Planning and building urban and rural settlements. 

14. Planned types of educational activities and methods of teaching: 
90 hours independent work. In total – 90 hours.  

Methods: individual tasks. 

15. Forms and criteria of grading: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale.    

Final control: completion at the end of 8 semesters. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 
Head of a department O. Mykhailyshyn, Dr. Sc. in Architecture, Prof. 

Discipline description is performed by O. Dovzhuk, Senior lecturer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


