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КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ

Поза заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем є електронні листи (тільки у
робочі дні до 18-00). Умови листування:
1) в темі листа обов’язково має бути зазначена назва дисципліни;
2) в полі тексту листа позначити ПІБ студента, який звертається (анонімні листи не
розглядаються);
3) файли підписувати таким чином: прізвище_ завдання. Розширення: текст — doc, docx,
ілюстрації — jpeg, pdf.
Окрім роздруківок для аудиторних занять, роботи для рубіжного контролю мають бути
надіслані на пошту викладача. Обговорення проблем, пов’язаних із дисципліною, у
коридорах академії не припустимі. Консультування з викладачем в стінах академії
відбуваються у визначені дні та години.

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА
Дисциплінарна та організаційна відповідальність. Викладач несе відповідальність за
координацію процесу занять, а також створення атмосфери, сприятливої для відвертої
дискусії із студентами та пошуку необхідних питань з дисципліни. Особливу увагу
викладач повинен приділити досягненню програмних результатів навчання. В разі
необхідності викладач має право на оновлення змісту навчальної дисципліни на основі
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інноваційних досягнень і сучасних практик у відповідній галузі, про що повинен
попередити студентів. Особисті погляди викладача з тих чи інших питань не мають бути
перешкодою для реалізації студентами процесу навчання.
Викладач повинен створити безпечні та комфортні умови для реалізації процесу навчання
особам з особливими потребами здоров’я (в межах означеної аудиторії).
Міжособистісна відповідальність. У разі відрядження, хвороби тощо викладач має
право перенести заняття на вільний день за попередньою узгодженістю з керівництвом та
студентами.

ПРАВИЛА СТУДЕНТА
Під час занять студент повинен обов’язково вимкнути звук мобільних телефонів. За
необхідності він має право на дозвіл вийти з аудиторії (окрім заліку або екзамену).
Вітається власна думка з теми заняття, яка базується на аргументованій відповіді та
доказах, зібраних під час практичних або самостійних занять.

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНОСТІ
Недопустимі пропуски занять без поважних причин (причини пропуску мають бути
підтверджені необхідними документами або попередженням викладача). Не вітаються
запізнення на заняття. Самостійне відпрацювання обраної теми з дисципліни
«Особливості проектування інклюзивного предметно-просторового середовища»
відбувається в разі відсутності студента на заняттях з будь-яких поважних причин.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ
Студенти зобов’язані дотримуватися правил академічної доброчесності (у своїх доповідях,
у концептуальному рішенні проектної пропозиції тощо). Жодні форми порушення
академічної доброчесності не толеруються. Якщо під час рубіжного контролю студент
відсутній, він втрачає право отримати бали за проект. Наступним кроком рубіжного
контролю є отримання хвостовки із вказаною датою перездачі проєкту.
Корисні посилання: https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-
akademichnadobrochesnist-325783.html
https://saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-shho-v-uchniv-ta-studentiv-na-dumtsi

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна не має обов’язкових передумов для вивчення. Студент отримує повну
підтримку при опрацюванні матеріалу обов’язкової дисципліни та підготовки її
практичної/методичної стратегії. Студент може для ознайомлення запропонувати теми для
опрацювання матеріалу, пов’язаного з загальною тематикою курсу.

ПОСИЛАННЯ НАМАТЕРІАЛИ

Свої додаткові навчальні матеріали, пошукові ескізи тощо можна запропонувати
переглянути за електронною адресою: viktorseverin21@gmail.com

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ
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Блокнот для конспекту, ручка. Комп’ютерна техніка (ноутбук, планшет тощо) з
можливістю виходу до мережі Інтернет, папір для ескізування та макетування, олівець,
акварельні фарби. Програми, які необхідні для виконання завдань: Microsoft Word, Arhicad,
3D MAX, Corel DRAW, Photoshop.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ
Силабус складений на підставі положення про проведення практики студентів вищих
навчальних закладів в Україні, відповідно СОВ «Бакалавр».
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;
- 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;
- сприяння розвитку професійних умінь з презентації результатів розробки власної

пропозиції на обрану тему.
Дисципліна забезпечує спеціалізовані (фахові) компетентності: здатність аналізувати
аналоги виконаних композицій за темою, здатність методичного опрацювання обраної
теми, професійність виконання графічної подачі проєктної пропозиції та створення
макетів.
Програмні результати: розробка власної пропозиції на обрану тему, затверджену
викладачем; професійність виконання проєкту на задану тему.

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Основна спрямованість дисципліни передбачає надання студентам необхідних навичок у
висвітленні концепції середовища. Склад дисципліни вміщує розгляд важливих питань:
методологію поетапного виконання необхідних навчальних завдань; творче мислення в
формуванні просторової композиції на задану тему; основи теоретичних напрацювань, що
є достатніми для генерування власних ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі
творчої діяльності, оволодіння графічною майстерністю.

Дисципліна вивчається протягом одного семестру 4-го курсу (3 кредити ECTS, 90
навчальних годин, в тому числі 90 годин — самостійні).

Весняний семестр: 90 годин: 90 — самостійні.

База переддипломної практики та розподіл робочого часу студента.

Переддипломна практика проводиться під керівництвом наукового керівника на кафедрі
«Дизайн середовища». Студентам запропоновано обрати місце проходження
переддипломної практики. Переддипломнапрактика проводиться у 8 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
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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: поланувальне, об’ємно-просторове рішення
(2 варіанти)

6

3 Проєктні пропозиції (1 затверджений варіант), 6

Таблиця 1. Календарний графік розподілу робочого часу для переддипломної практики

Організація та зміст переддипломної практики. Переддипломна робота майбутніх
бакалаврів є органічною складовою навчального процесу і слугує основою набуття
дизайнерської майстерності. Переддипломна практика для студентів проводиться згідно з
навчальним планом для денної форми навчання.

Програма переддипломної практики студентів складається з наступних частин:

 формування індивідуального графіку проходження переддипломної практики та
щоденника практики;

 написання аналітичного огляду за обраною темою.

 виконання індивідуального завдання з заповненням звіту у щоденнику практики.

За цей період студенти зобов’язані здійснити огляд нормативної документації, зібрати та
зробити аналіз прототипів, сформувати проєктні концепції, виконати клаузури на
планувальне, об’ємно-просторове рішення (2 варіанти), виконати 1 проєктну пропозицію
та надати заповнений щоденник проходження практики.

Навчально-методичне керівництво і виконання програми переддипломної практики
забезпечує кафедра «Дизайн середовища». Для безпосереднього керівництва практикою
студентів кафедра призначає наукового керівника з числа викладачів тільки з науковим
ступенем доктора або кандидата наук.

Студенти-практиканти зобов’язані:

 до початку практики одержати необхідну документацію та консультації щодо її
оформлення;

 у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками
її керівників;

 виконувати правила охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

 отриматити диференційований залік з практики.
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Підведення підсумків та критерії оцінювання результатів переддипломної практики.

За результатами переддипломної практики проводиться диференційований залік, який
відбувається відкрито перед членами кафедри. Атестація за підсумками переддипломної
практики проводиться на підставі проєктних пропозицій (1 затверджений варіант),
заповнення щоденника проходження практики та відзиву керівника переддипломної
практики. За підсумками атестації виставляється диференційована оцінка. Письмовий звіт
про проведення переддипломної практики подається керівником завідуючому кафедри.
Оцінка визначається з урахуванням своєчасності подання необхідної документації з
практики, якості виконання індивідуального завдання відповідно до критеріїв оцінювання
результатів переддипломної практики.

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

Національна Бали ECTS Диференціація
А (внутрішня) Національна Бали ECTS

відмінно А
А+ 98–100 задовільно 64–74 D

90–100 А 95–97 60–63 Е
А- 90–94 незадовільно 35–59 FX

добре 82–89 В
незадовільно
(повторне

проходження)
0–34 F

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Бали Критерії оцінювання0–20 0–40
А+ 20 40 Студент в повному обсязі опанував матеріал практичного та

самостійного курсу, проявив креативне мислення при
виконанні завдань, логічно обґрунтував послідовність
виконання необхідних завдань, професійно виконав усі етапи
завдання, додатково брав участь у доповіді конференції з
обраної теми.

А 17–19 37–39 Студент в повному обсязі опанував матеріал теми. Графічна
подача акуратна, професійна, без помилок.

А- 16 36 Студент в повному обсязі опанував матеріал теми, подача
акуратна, без помилок.

В 12–15 32–35 Студент добре опанував обсяг матеріалу практичного та
самостійного курсу, творчо та якісно виконав усі поставлені
завдання, але при цьому робота має незначні недоліки.

С 8–11 22–31 Студент в в цілому добре опанував матеріал практичного та
самостійного курсу, творчо та якісно виконав більшість
поставлених завдань, але виконана робота має суттєві недоліки.

D 4–7 10–21 Студент в недостатньому обсязі опанував матеріал практичного
та самостійного курсу, вирішив в цілому основні поставлені
завдання, але виконана робота має значні недоліки (відсутність
концепції, творчого підходу, неякісна графічна подача проекту
тощо).

Е 1–3 1–9 Студент в недостатньому обсязі опанував матеріал
практичного та самостійного курсу, вирішив в цілому основні
поставлені завдання, але виконана робота має багато значних
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недоліків (відсутність змістовного аналізу аналогів,
обґрунтування концепції завдання, помилки в обробці
графічного матеріалу, несвоєчасна подача виконаної роботи на
екзамен без поважної причини тощо).

0 0 Пропуск рубіжного контролю

РОЗКЛАД ПРАКТИКИ

Дата Тема Вид
заняття Зміст Годин Рубіжний контроль

1. Передпроєктна робота за обраною темою
17.
04.
-
22.
04.
2023

1 самостійні Попередній аналіз
ділянки
проєктування

6 Консультації з викладачем за
темою проєкту

2 самостійні Збір прототипів за
обраною темою

6 Консультації з викладачем за
темою проєкту

3 самостійні Аналіз прототипів
за обраною темою

6 Консультації з викладачем за
темою проєкту

4 самостійні Формування
проєктних
концепцій (3
варіанти)

6 Консультації з викладачем за
темою проєкту

5 самостійні Затвердження
проєктних
концепцій

6 Консультації з викладачем за
темою проєкту

2. Розробка проєктних рішень
24.04.
-
29.04.
2023

1 самостійні Виконання
клаузури на
планувальне
рішення (2
варіанти)

6 Консультації з викладачем за
темою проєкту

2 самостійні Обговорення
клаузур та
затвердження
планувальних
рішень

6 Консультації з викладачем за
темою проєкту

3 самостійні Виконання
клаузури на
об’ємно –
просторове
рішення (2
варіанти)

6 Консультації з викладачем за
темою проєкту

4 самостійні Обговорення
клаузур та
затвердження
об’ємно –

6 Консультації з викладачем за
темою проєкту
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просторових
рішень

5 самостійні Підбір варіантів
дизайнрських
рішень елементів
інтерєру

6 Консультації з викладачем за
темою проєкту

3. Проєктні пропозиції (1 затверджений варіант)

29.04.
-
06.05.
2023

1 самостійні Підготовка
візуалізацій
засобами ЗД-
моделювання.

12 Консультації з викладачем за
темою проєкту

2 самостійні Затвердження
компоновки
проєктних рішень
на листах

6 Консультації з викладачем за
темою проєкту

3 самостійні Обговорення
проєктних
пропозицій

6 Консультації з викладачем за
темою проєкту

4 самостійні Завершення
проєктних
пропозицій

6 Консультації з викладачем за
темою проєкту

5 Оформлення
проєктів,
презентація
проєктів,
оформлення
щоденника
проходження
практики

Склад 1 проєкту:
Формат - А1.
Ситуаційна схема
Генеральний план М1:100
План підлоги, стелі М : 50
Розгортки стін М 1: 20
Фронтальний та поперечний розрізи
3D візуалізація

КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ, ЯКІ МАЮТЬ БУТИ СФОРМОВАНІ В РЕЗУЛЬТАТІ
ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми у галузі дизайну, або у процесі навчання, що передбачає застосування
певних теорій і методів дизайну та характеризується комплексністю та невизначеністю
умов.
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Загальні компетентності (ЗК) Нормативний зміст підготовки
здобувачів вищої освіти,

сформульований
у термінах результатів навчання (РН)

ЗК 1. Знання та розуміння предметної
області та розуміння професійної
діяльності.
ЗК 2. Здатність спілкуватися державною
мовою як усно, такі письмово.
ЗК 4. Здатність до пошуку, оброблення та
аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 9. Здатність зберігати та примножувати
культурно-мистецькі, екологічні,
моральні, наукові цінності і досягнення
суспільства на основі розуміння історії та
закономірностей розвитку предметної
області, її місця у загальній системі знань.
про природу і суспільство та у розвитку
суспільства, техніки і технологій,
використовувати різні види та форми
рухової активності для активного
відпочинку та ведення здорового способу
життя.

РН 1. Застосовувати набуті знання і
розуміння предметної області та
сфери професійної діяльності у
практичних ситуаціях.

РН 3. Збирати та аналізувати інформацію
для обґрунтування дизайнерського
проєкту, застосовувати теорію і методику
дизайну, фахову термінологію (за
професійним спрямуванням), основи
наукових досліджень.

РН 8. Оцінювати об’єкт проектування,
технологічні процеси в контексті
проектного завдання, формувати
художньо-проектну концепцію.
РН 9. Створювати об’єкти дизайну
засобами проектно-графічного
моделювання.

Спеціальні (фахові, предметні)
компетентності (СК)

СК 1. Здатність застосовувати сучасні
методики проектування одиничних,
комплексних, багатофункціональних
об’єктів дизайну.
СК 2. Здатність здійснювати
формоутворення, макетування і
моделювання об’єктів дизайну.
СК 4. Здатність застосовувати навички
проектної графіки у професійній
діяльності

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

1. Близнюк М. Екологічний дизайн: теоретичні основи, принципи, освітня складова. Вісник
Львівської національної академії мистецтв. 2017. Вип. 33. С. 141–153.

2. Бондаренко В. В., Кривуц С. В. Творча складова в системі підготовки дизайнерів (з
досвіду ХДАДМ) / Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання



Силабус ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

мистецтвознавства та мистецької освіти: сучасність і перспективи» // Збірник статей. 18-
19 жовтня 2018 р., ХДАДМ. Харків, 2018. 188 с.

3. Зиміна С.Б. Стилі інтер’єру / Зиміна С.Б. К.: Довіра, 2018. 360 с.
4. Інноваційні технології в архітектурі і дизайні: Колективна монографія / Під заг. ред.

В.П.Сопова, В.П. Мироненка. Харків: ХНУБА, 2017. 668 с. (співавтори Альніков Є.М.,
Кривуц С.В., Северин В.Д., Трегуб Н.Є.)

5. Малова А.И. Промышленные центры как среда формообразования полифункциональных
архитектурных пространств. Збірник наукових праць. Науковий вісник будівництва.
Харків.: ХНУБА. 2017. Том 90. №4. С. 48 – 53.

6. Михайленко В. Є. Інженерна та комп’ютерна графіка : підруч. для студ. ВНЗ // В. Є.
Михайленко, В. В. Ванін, С. М. Ковальов. 5-те вид. К.: Каравела, 2010. 360 c.

7. Пилипчук О.Д., Кривенко О.В. Використання сучасних напрямків образотворчого
мистецтва у проектно-дизайнерській практиці як засобів організації естетичного
предметно-просторового середовища. Збірник наукових праць. “Містобудування та
територіальне планування”. Київ: КНУБА. 2020. Вип. No 75. С. 317–327.

8. Рижова І.С., Прусак В.Ф., Мигаль С.П., Резанова Н.О. Дизайн середовища: Словник
довідник / За ред. д. філос. н. проф. І.С. Рижової. Львів: Простір-М., 2017. 360 с.

9. Свірко В., Бойчук О., Голобородько, Рубцов Л. (2016). Дизайнерська діяльність:
екологічне проектування. Київ, УкрНДІДЕ, ХДАДМ.

10. Сьомка С. В., Антонович Є. А. Дизайн інтер’єру, меблів та обладнання : підручник. Київ :
Видавництво «Ліра-К», 2018. 400 с.

11. Сьомка С. В. Основи дизайну архітектурного середовища : підручник. Київ : Видавництво
«Ліра-К», 2020. 480 с.

Допоміжна

1. Губаль Б. Композиція в дизайні. Одно-, дво- і тривимірний простір..В. Івано-Франківськ:
ПЦ Матвей, 2011. 240с.

2. Даниленко В.Я. Дизайн. Харків: Видавництво ХДАДМ, 2003. 320 с.
3. Костенко Т Основи композиції та тривимірного формоутворення: навчальнометодичний

посібник / Т.В. Костенко. Харків. ХДАДМ, 2003. 256 с
4. Михайленко В. Є. Інженерна та комп’ютерна графіка : підруч. для студ. ВНЗ // В. Є.

Михайленко, В. В. Ванін, С. М. Ковальов. 5-те вид. К.: Каравела, 2010. 360 c.
5. Яковлев М.І. Композиція + геометрія: Навчальний посібник для студ. вищих навч.

закладів. К.: Каравела, 2007. 240 с.


