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ВСТУП

Переддипломна практика студентів магістратури є необхідним

етапом навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня

магістр зі спеціальності 022 «Дизайн». Переддипломна практика

пов’язана з дисциплінами професійної підготовки, що безпосередньо

впливають на неї: “Проєктування”, “Архітектурно-ландшафтне

моделювання засобами ВІМ-технологій”, “Екологічний дизайн”, “Арт-

об’єкти в архітектурному просторі”.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами,

формами організації в галузі їх майбутньої професії, формування у них

знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень

під час конкретної роботи в реальних умовах, виховання потреби

систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в

практичній діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

- формування у студентів систем и знань у сфері означеної дисципліни;

- знайомство і вивчення спеціальної літератури по дизайн-організації

приміщень торгового призначення;

- вивчення функціонально-технологічних особливостей побудови

дизайну обраного об’єкту проєктування у відповідності до його

функціонального призначення;

- втілення необхідних знань та практичних навичок в формуванні

авторської пропозиції;

- сприяння творчому розумінню необхідності розробки проєктних

проблем та засобів вирішення питань з обраної теми дисципліни;

- вибір об'ємно-планувального рішення об’єкту та розробка його

функціональних зон;

- художньо-образне моделювання обраного об’єкту відповідно до його

спеціалізації (на основі комплексних підходів, що враховують соціальні,



6

функціональні, економічні, екологічні та естетичні аспекти здійснення

проєктного рішення);

- вміння відстоювати свою точку зору запропонованого проєктного

рішення;

- сприяння розвитку професійних умінь з презентації результатів

розробки власної пропозиції на обрану тему.

У підсумку проходження переддипломної практики студент

магістратури повинен вміти висвітлювати концепції архітектурно-

ландшафтного середовища; використовувати методологію поетапного

виконання необхідних проєктних завдань; творче мислити при

формуванні просторової проєктної пропозиції на задану тему; вміти

використовувати основи теоретичних напрацювань, що є достатніми

для генерування власних ідей; вміти розв’язувати комплексні проблеми

у галузі творчої діяльності; володіти графічною майстерністю; вміти

презентувати власну проєктну пропозицію.

Дисципліна вивчається протягом одного семестру 1-го курсу (3 кредити

ECTS, 90

навчальних годин, в тому числі 90 годин — самостійні).

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Переддипломна практика в художньому вузі базується перш за все

на методах усного та наочного навчання, що допомагають

застосовувати знання на практиці. Під час переддипломної практики

активно використовуються методи організації і здійснення навчально-

пізнавальної діяльності: словесні, наочні і практичні; індуктивні і

дедуктивні; репродуктивні і проблемно-пошукові, а також методи

самостійної роботи. Для усвідомлення та осмислення отримуваних

знань використовуються наступні методи:

- теоретичні (шляхом засвоєння викладеного матеріалу, аналіз
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спеціальної літератури);

- емпіричні ( опитування, тести, метод оцінки);

- практична робота в процесі виконання пошукових робіт.

Усні методи дозволяють в найкоротший термін передати велику за

обсягом інформацію, поставити перед студентами проблеми і вказати

шляхи їх вирішення.

У взаємозв'язку з усним викладенням матеріалу активно

використовуються наочні методи, що підрозділяються на методи

візуалізації (показ ілюстративного ряду) і методи демонстрацій

(приладів, дослідів, технічних установок, відеокліпів). Впровадження

нових технічних засобів (медіа - ресурс) розширює можливості наочних

методів.

ЗМІСТ І СТРУКТУРА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

За період проходження практики студенти зобов’язані здійснити:

передпроєктний аналіз об’єкту, збір та аналіз нормативної документації,

збір та аналіз прототипів та допоміжних матеріалів за обраною темою;

сформувати проєктні концепції в трьох вариантах, виконати фор-ескізи

на планувальне, об’ємно-просторове рішення (3 варіанти); виконати 3

проєктні пропозиції з елементами формоутворення на основі аналізу

проєктного завдання, сформувати проєктні пропозиції у формі

графічної подачі з можливістю презентації на екрані, підготувати

доповідь та представити презентацію власної переддипломної

проєктної роботи.

БАЗА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ ТА РОЗПОДІЛ РОБОЧОГО

ЧАСУ СТУДЕНТА

Переддипломна практика проводиться під керівництвом

наукового керівника на кафедрі «Дизайн середовища». Студентам
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запропоновано обрати місце проходження переддипломної практики.

Переддипломна практика проводиться у 2 семестрі протягом трьох

тижнів навчального року (18 робочих днів). Час проведення

переддипломної практики встановлюється наказом по Харківській

державній академії дизайну і мистецтв. До програми переддипломної

практики (крім спеціальних питань) можуть входити виконання

індивідуальних завдань з виконання дизайнерських рішень ділянки

проєктування, підготовка візуалізацій, підготока доповідей,

оформлення та захист проєктної роботи з переддипломної практики.

Календарний графік розподілу робочого часу для проходження

переддипломної практики наведено у відповідній таблиці 1.

№ з/п Найменування видів робіт Кількість робочих
діб

1 Переддипломний аналіз ділянки проєктування 6

2 Клаузури: 1) планувальне рішення, 2) об’ємно-
просторове рішення території об’єкту (3 варіанти)

6

3 Проєктні пропозиції (3 варіанти), доповідь, захист 6

Таблиця 1. Календарний графік розподілу робочого часу для переддипломної
практики

КОНЦЕПЦІЯ ПРОЄКТНОГО РІШЕННЯ як правило, формується

паралельно з аналітичними дослідженнями, і ґрунтується на їх

результатах. В процесі роботи на основі варіантного проектування і

розгляду аналогів визначається стильовий напрям, об’ємно -

просторове рішення, орієнтовні техніко-економічні, технологічні,

ергономічні показники, тощО.

Оформлення графічної подачі
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На підставі виконаної роботи і затверджених керівником рішень,

виконується графіка ескізного концепт-проЄкту на аркуші форматом

зазначеному у завданні викладачем: на цій стадії відбувається

опрацювання і конкретизація раніше прийнятих ескізних рішень.

Склад 1 проєкту (3 варіанти проєктної пропозиції):

Формат - А1.

Ситуаційна схема

Генеральний план М1:100

План підлоги, стелі М : 50

Розгортки стін М 1: 20

Фронтальний та поперечний розрізи

3D візуалізація

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

За результатами переддипломної практики проводиться

диференційований залік, який відбувається відкрито перед членами

професорсько-викладацького складу на засіданні кафедри. Атестація за

підсумками переддипломної практики проводиться на підставі

створення проєктних пропозицій (3 варіанти) та відгуку керівника

переддипломної практики. За підсумками атестації виставляється

диференційована оцінка. Оцінка визначається з урахуванням

своєчасності подання необхідних матеріалів завдання з практики,

якості підготовленої презентації, рівня отриманих знань, рівня захисту

студента та відповідно до шкали оцінювання результатів. При захисті

переддипломної роботи здобувачеві задаються питання,за результатами

яких виставляється диференційована оцінка за стобальною системою.
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Проходження переддипломної практики оцінюється 100 рейтинговими

балами. Сума балів (100 балів), яка відведена на практику,

розподіляється між етапами виконання завдання кожного тижня.

Студент протягом проходження практики згідно графіку навчального

процесу здає певні єтапи та отримує бали:

етап 1: оцінюється максимально 20 балами;

етап 2: оцінюється максимально 30 балами;

етап 3: оцінюється максимально 30 балами.

Підсумковий бал: 18-20 балів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі
види навчальної

діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100 А відмінно

зараховано
82-89 В добре75-81 С
64-74 D задовільно60-63 Е

35-59 FX незадовільно з можливістю
повторного складання

не зараховано з
можливістю повторного

складання

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

Формою контролю є диференційований залік. Для отримання оцінки

достатньо пройти всі необхідні етапи процесів самостійної роботи.

Підсумковий контроль засвоєння знань здійснюється у формі перегляду

виконаних завдань з практики у вигляді презентації - на засіданні

кафедри “ДС”.

0-34 F
незадовільно з обов’язковим

повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з
обов’язковим

повторним вивченням
дисципліни
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Програмні результати навчання дисципліни (ПРН)

ПРН 1. Генерувати ідеї для вироблення креативних дизайн-пропозицій,

вибудовувати якісну та розгалужену систему комунікацій,

застосовувати основні концепції візуальної комунікації у мистецькій та

культурній сферах.

ПРН 11. Представляти результати діяльності у зарубіжному науковому

і професійному середовищі.

ПРН 12. Вміти раціонально організувати проєктний процес; обирати

оптимальні з економічної точки зору рішення.

ПРН 14. Обирати оптимальні методи викладання матеріалу

студентській аудиторії в межах фахових компетентностей; вміти

програмувати, організовувати та здійснювати навчально- методичне

забезпечення фахових дисциплін.

ПРН 15. Орієнтуватись у процесах розвитку сучасного художнього

процесу в дизайні, знати естетичні проблеми дизайнерських шкіл та

напрямків.
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