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КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ 
Під час дистанційного навчання офіційним каналом комунікації з викладачем є практичні 
заняття на платформі Google meet, Zoom, 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. 
ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
Передумовою для вивчення дисципліни «Конструктивно-технологічні основи 

проєктування водних пристроїв» є певний обсяг знань з основ проєктування, обробки 

матеріалів, дизайну середовища та типології будівель і архітектурних конструкцій тощо. 
Обов'язковим є достатній рівень знань та компетенцій з основ композиції і 

формоутворення, а також наявність практичних навичок у галузі курсового або реального 
дизайн-проєктування об'єктів. 

Студент отримує повну підтримку при опрацюванні матеріалу дисципліни та підготовки 

її практичної/методичної стратегії. Студент може для ознайомлення запропонувати теми 
для опрацювання матеріалу, пов’язаного з загальною тематикою курсу. 

 

ПОСИЛАННЯ НА МАТЕРІАЛИ 

Додаткові навчально-інформаційні матеріали, у тому числі актуальні проєктні розробки з 
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дизайну обираються студентом у мережі Інтернет. Відповідні посилання на потрібний 

сайт надаються викладачем під час занять, а також в процесі електронного листування. 
 

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ 

Головними комп’ютерними програмами, необхідними для опанування практичного 
матеріалів та виконання завдань, є Microsoft Word, CorelDRAW, Arhicad, 3D MAX, 

Photoshop. В окремих випадках (у першу чергу це стосується іноземних громадян, які 
недостатньо володіють українською або російською мовами) допускається використання 

необхідних для паралельного перекладу гаджетів (смартфону, планшету, ноутбуку) з 
можливістю виходу до мережі Інтернет. На заняттях студент буде мати необхідність у 

олівцях, папері для ескізів, комп’ютерній техніці. 

 

МЕТА Й ЗАВДАННЯ КУРСУ 

Метою курсу є дати навички студентові для послідовного самостійного виконання 

креслень з конструктивного рішення водних об’єктів дизайну середовища, малих 

архітектурних форм тощо. 

   Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

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

- надання їм 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; 

-   послідовне ознайомлення студента із найбільш поширеними варіантами рішення 
водних об’єктів дизайну середовища, матеріалами для їх розробки та конструктивними 

рішеннями.  

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. Враховуючи зарубіжний досвід та принципи Болонського процесу, пропонується 
замість парадигми освіти ЗУН (знання, уміння, навички) використовувати принципово 

нову парадигму вищої освіти, яка базується на формуванні у студентів певних 
компетенцій та діагностуванні рівня їх компетентностей: доповідь, участь в обговоренні, 

практичні завдання (пошукові ескізи), проєкт, індивідуальні науково-дослідні завдання, 

участь в студентських конференціях, семінарах, вебінарах,тощо. 
Програмні результати: розробка власної пропозиції на обрану тему, затвердженої 

викладачем; професійне виконання проєкту на задану тему. 

 

ОПИС І СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Дисципліна вивчається протягом 2 семестру 1-го курсу та містить практичні заняття (4 
кредити ECTS: загальний обсяг 120 годин, з них: 12 лекційних годин, 33 години 

практичних занять і 75 годин самостійних занять), містить 2 модуля та 12 тем. 
Програмна задача кожного модулю полягає у наданні викладачем та опануванні 

студентами теоретичних і практичних знань щодо проєктування та конструювання водних  

об’єктів, включаючи методи та професійні прийоми тощо. Рубіжна перевірка рівня і якості 
отриманих  знань здійснюється у процесі практичних занять та за результатами виконання 

практичних завдань, підсумкова – під час екзаменаційного перегляду. 
 
Модуль 1. Розробка проєкту водного об`єкту як елементу дизайну середовища в 
умовах приватної ділянки. 
Тема 1. Аналіз сучасних тенденцій в дизайні водних пристроїв приватних садиб.  Головні 

положення у проєктуванні водного об`єкту  в умовах приватної ділянки. Методи та 
планувальні прийоми формування водних пристроїв в залежності від типу.  
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Тема 2. Конструктивні рішення різних типів водних пристроїв для приватних осель, 

нормативні положення та обмеження. Вибір ділянки проєктування. 
Тема 3. Передпроєктний аналіз ділянки проєктування. Збір аналогів за обраною темою.  
Аналіз аналогів за темою. Підготовка чернетки пояснювальної записки. Пошук образного 
рішення (ескізи). 
Тема 4. Клаузура на планувальне і просторове рішення. Формат А-3. Розробка ескізного 

рішення. Затвердження ескізу. 
Тема 5.  Затвердження планувального і  конструктивного рішення. Виконання креслень. 

Підготовка візуалізацій. Підготовка пояснювальної записки. 

Тема 6. Завершення проєкту водного пристрою приватного маєтку. Оформлення  проєкту, 
презентація проєкту. 

        Формат - А1   
        Ситуаційна схема 

        Генеральний  план М 1:200 

        План М 1:100 
        Розріз М 1:100 

        Конструктивний вузол 
        Візуалізації 
Модуль 2. 
Розробка проєкту водного об`єкту як елементу дизайну середовища в умовах 
громадського простору. 
Тема 7. Аналіз сучасних тенденцій в дизайні водних пристроїв. Головні положення у 

проєктуванні водного об`єкту  в умовах міського громадського простору. Методи та 
планувальні прийоми формування водних пристроїв в залежності від типу.  

Тема 8. Конструктивні рішення різних типів водних пристроїв в умовах міського 
громадського простору, нормативні положення та обмеження. Вибір ділянки 

проєктування. 
Тема 9. Передпроєктний аналіз ділянки проєктування. Збір аналогів за обраною темою.  
Аналіз аналогів за темою. Підготовка чернетки пояснювальної записки. Пошук образного 
рішення (ескізи). 
Тема 10. Клаузура на планувальне і просторове рішення. Формат А-3. Розробка ескізного 
рішення. Затвердження ескізу. 

Тема 11. Затвердження планувального і  конструктивного рішення. Виконання креслень. 
Підготовка візуалізацій. Підготовка пояснювальної записки. 

Тема 12. Завершення проєкту водного пристрою для міського громадського простору 

Оформлення  проєкту, презентація проєкту. 
        Формат - А1   

        Ситуаційна схема 
        Генеральний  план М 1:200 

        План М 1:100 

        Розріз М 1:100 
        Конструктивний вузол 

        Візуалізації 
 

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ 

Теми розкриваються шляхом виконання завдань на практичних заняттях та у процесі 
самостійної роботи. Зміст самостійної роботи полягає у виконанні пошукових ескізів, 
розробці креслень, відповідно до графіку роботи. 
 

    ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ 

Підсумковою формою контролю практичних навичок з дисципліни є екзаменаційний 

перегляд. Для отримання оцінки необхідно пройти рубіжні етапи контролю у формі 

модульних переглядів. Для тих студентів, які бажають покращити результат, передбачені 
письмові роботи з підготовки тез конференцій за обраними темами дисципліни (5балів). 
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ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

 
Національна Бали ECTS Національна Бали ECTS 

 
відмінно 

 
90–

100 

 
А 

задовільно 
64–74 D 
60–63 Е 

незадовільно 35–59 FX 

добре 
82–89 В незадовільно 

(повторне проходження) 0–34 F 75–81 С 

 

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА 

На проведення занять з дисципліни розповсюджуються загальноприйняті норми і правила 

поведінки Вищої школи. Під час занять не допускаються дії, які порушують порядок і 

заважають навчальному процесу. 

Дисциплінарна та організаційна відповідальність. Викладач несе відповідальність за 

координацію процесу занять, а також створення атмосфери, сприятливої до відвертої 

дискусії із студентами та пошуку необхідних питань з дисципліни. Особливу увагу 

викладач повинен приділити досягненню програмних результатів навчання дисципліни. В 

разі необхідності викладач має право на оновлення змісту навчальної дисципліни на 

основі 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. Про дату, час та місце проведення занять викладач інформує студентів через 

старосту групи. 

 

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. У разі пропуску занять, студент має самостійно опрацювати 

необхідний матеріал. В разі необхідності викладач може провести консультацію. 

Довгострокова відсутність студента на заняттях без поважних причин дає підстави для 

незаліку з дисципліни і його можливого подальшого відрахування. 

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Студенти зобов’язані дотримуватися правил академічної доброчесності (у своїх доповідях, 

у концептуальному рішенні проєктної пропозиції тощо). Жодні форми порушення 

академічної доброчесності не толеруються. Якщо під час рубіжного контролю студент 

відсутній, він втрачає право отримати бали за роботу. Наступним кроком рубіжного 

контролю є отримання дозволу із вказаною датою перездачі. 

Корисні посилання: https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichna-

dobrochesnist-325783.html 
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https://saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-shho-v-uchniv-ta-studentiv-na-dumtsi/ 

 

РОЗКЛАД КУРСУ 

 

Дата Тема 
Вид 

заняття Зміст Годин Рубіжний 

контроль 

Деталі 

МОДУЛЬ 1. Розробка проєкту водного об`єкту як елементу дизайну 
середовища в умовах приватної ділянки. 

 
1 

тиждень 
1 Лекційні/  

самостійні 

Аналіз сучасних 

тенденцій в дизайні 
водних пристроїв 

приватних садиб.  

Головні положення у 
проєктуванні водного 

об`єкту  в умовах 
приватної ділянки.  

4/5  Читання лекції  Складання 

конспекту 

2 
тиждень 

1  Лекційні/ 

самостійні 

Методи та планувальні 

прийоми формування 
водних пристроїв в 

залежності від типу. 

2/5  Читання лекції  Складання 

конспекту 

3 
тиждень 

2 Практичні/ 

самостійні 

Конструктивні рішень-

ня різних типів водних 

пристроїв для приват-
них осель, нормативні 

положення та обме-
ження. Вибір ділянки 

проєктування. 
 

4/5 Консультації з 
викладачем 
за темою 

проєкту 

Графічні 

пошукові 

ескізи 
приносять 

на заняття 

4 
тиждень 

3   Практичні/     

самостійні 

Передпроєктний аналіз 

ділянки проєктування. 
Збір аналогів за темою. 

Аналіз аналогів за 

темою. Підготовка 
чернетки пояснюваль-

ної записки. Пошук 
образного рішення 

(ескізи). 

2/5 Консультації з 
викладачем 

за темою 

проєкту 

Графічні 

пошукові 
ескізи 

приносять 

на заняття 

5 
тиждень 

4   Практичні/ 
самостійні 

Клаузура на плану-
вальне і просторове 

рішення. Формат А-3. 
Розробка ескізного 

рішення. 

Затвердження ескізу. 
 

4/5 Консультація 
за темою 

проєкту 

Графічні 
матеріали 

приносять 
на заняття 

6 
тиждень 

5   Практичні/ 
самостійні 

Затвердження плану-

вального і  конструкт-
тивного рішення. 

Виконання креслень. 
Підготовка візуаліза-

цій. Підготовка пояс-

нювальної записки. 
 

2/5 Консультація за 
темою проєкту 

Графічна 
робота на 
форматі А1 

https://saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-shho-v-uchniv-ta-studentiv-na-dumtsi/
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7 
тиждень 

5   Практичні/ 
самостійні 

Затвердження плану-

вального і  конструкт-
тивного рішення. 

Виконання креслень. 
Підготовка візуаліза-

цій. Підготовка пояс-

нювальної записки. 
 

4/5 Консультація за 
темою проєкту 

Графічна 
робота на 
форматі А1 

8 
тиждень 

6   Практичні/ 
самостійні 

Завершення проєкту 

водного пристрою для 
приватного маєтку. 

Оформлення  проєкту, 
презентація проєкту. 

  Формат - А1   

 Ситуаційна схема 
 Генеральний  план М 

1:200 
 План М 1:100 

 Розріз М 1:100 

 Конструктивний вузол 
 Візуалізації 
 

2/5 Модульний 
перегляд 

Графічна 
робота на 
форматі А1 

 
МОДУЛЬ 2. Розробка проєкту  водного об`єкту як елементу середовищного дизайну 
в умовах громадського простору. 
 

9 
тиждень 

7 Лекційні
/  

самостійні 

Аналіз сучасних тендер-
цій в дизайні водних 

пристроїв..  Головні 

положення у проєкту-
ванні водного об`єкту  в 

умовах міського громад-
ського простору. Мето-

ди та планувальні при-

йоми формування 
водних пристроїв в 

залежності від типу. 

4/5 Читання 
лекції 

Складання 
конспекту 

10 
тиждень 

8 Лекційні
/  

самостій

ні 

Конструктивні рішення 
різних типів водних 

пристроїв в умовах 

міського громадського 
простору, нормативні 

положення та обме-
ження. Вибір ділянки 

проєктування. 

2/5 Читання 
лекції 

Складання 
конспекту 

11 
тиждень 

9 Практичні/ 
самостійні 

Передпроєктний аналіз 
ділянки проєктування. 
Збір аналогів за обра-
ною темою. Аналіз 
аналогів за темою. 
Підготовка чернетки 
пояснювальної записки. 
Пошук образного 
рішення (ескізи). 

4/5 Консультація за 
темою проєкту 

Пошуков
і ескізи 

приносять 
на заняття 
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12 
тиждень 

10  Клаузура на плануваль-

не і просторове рішен-
ня. Формат А-3. Роз-

робка ескізного рішен-
ня. Затвердження ескізу. 
 

2/5 Консультація за 

темою проєкту 

Пошуковві 

ескізи 
приносять на 
заняття 

13 
тиждень 

11  Затвердження плану-
вального і  конструкт-
тивного рішення. Вико-
нання креслень. Підго-
товка візуалізацій. Під-
готовка пояснювальної 
записки. 

4/5 Консультація за 

темою проєкту 

Пошукові 

ескізи 
приносять на 
заняття 

14 
тиждень 

11  Затвердження плану-
вального і  конструкт-
тивного рішення. Вико-
нання креслень. Підго-
товка візуалізацій. Під-
готовка пояснювальної 
записки. 

2/5 Консультація за 

темою проєкту 

Графічна 
робота на 

форматі А1 

15 
тиждень 

12  Завершення проєкту вод-

ного пристрою для місь-
кого громадського прос-

тору. Оформлення  про-
єкту, презентація 

проєкту. 
 

3/5 Екзаменаційний 
перегляд 

Графічна 
робота на 
форматі А1 

КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ, ЯКІ МАЮТЬ БУТИ СФОРМОВАНІ В РЕЗУЛЬТАТІ 

ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі дизайну або у процесі навчання, 

що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 
невизначеністю умов і вимог. [Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Дизайн»] 

Електронний ресурс. Режим доступу: http://osvita.ua/master/spec-master/63144/ 

 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: 

 

Заплановані результати освоєння 

дисципліни (компетенції) 

Очікувані результати навчання 
дисципліни 

ЗК-1.Здатність генерувати нові ідеї 
(креативність).  

ЗК-2. Вміння виявляти, ставити 
та розв’язувати проблеми. 

ЗК-3.Здатність спілкуватися з 

представниками інших професійних груп 
різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності). 
ЗК-4.Здатність працювати в міжнародному 

контексті. 

ЗК-5.Здатність розробляти та керувати 
проєктами. 

Вміти: 

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-2. Розробляти науково обґрунтовану 
концепцію для розв’язання фахової 

проблеми. 

ПРН-3. Обирати певну модель поведінки 
при спілкуванні з представниками інших 

професійних груп різного рівня. 

ПРН-4. Представляти результати 
Спеціальні (фахові, предметні) 
компетентності 

https://vstup.osvita.ua/spec/2-620-1/0-0-1471-0-0-0/
http://osvita.ua/master/spec-master/63144/
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ФК-1.Здатність здійснювати 

концептуальне проєктування об’єктів 
дизайну з урахуванням функціональних, 

технічних,технологічних, 
екологічних та естетичних вимог 

(за спеціалізацією). 

 

ФК-2.Здатність проведення проєктного 
аналізу усіх впливових чинників і складових 

проєктування та формування авторської 
концепції проєкту. 

 

ФК-3.Здатність розуміти і використовувати 
причинно-наслідкові зв'язки у розвитку 

дизайну та сучасних видів мистецтв. 

діяльності у науковому та професійному 

середовищах Україні та поза її межами. 

ПРН-5. Розробляти, формувати та 

контролювати основні етапи виконання 

завдання. 

ПРН-8. Здійснювати передпроектний 

аналіз із урахуванням усіх вагомих 

чинників, що впливають на об’єкт 
проектування; формулювати авторську 

концепцію проекту. 

ПРН-12. Володіти базовими методиками 

захисту інтелектуальної власності; 
застосовувати правила оформлення прав 

інтелектуальної власності. 

ПРН-15. Представляти концептуальне 
вирішення об’єктів дизайну засобами 

новітніх технологій, застосовувати 
прийоми графічної подачі при розв’язанні 

художньо-проектних завдань (за 
спеціалізаціями). 

 
 

 
РОЗПОДІЛ БАЛІВ 

 

Тема Форма звітності Бали 

1 Поточний контроль 0–5 

2 Поточний контроль 0–7 

3 Поточний контроль 0–7 

4 Поточний контроль 0–7 

5 Поточний контроль 0–7 

6 Поточний контроль 0–7 
7 Поточний контроль 0–5 
8 Поточний контроль 0–7 
9 Поточний контроль 0–7 
10 Поточний контроль 0–7 
11 Поточний контроль 0–7 
12 Поточний контроль 0–7 

 Екзамен 18-20 

 Всього балів 100 

 

 
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

 

Національна Бали ECTS Диференціація А 
(внутрішня) 

Національна Бали ECTS 

 
відмінно 

 
90–100 

 
А 

А+ 98–100 задовільно 64–74 D  

А 95–97 60–63 Е 

А- 90–94 незадовільно 35–59 FX 

добре 82–89 В  незадовільно 
(повторне 

проходження 

0–34 F 

75–81 С 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 

Бали 
Критерії 

оцінювання 
 0–20 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 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 проєкту 

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 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 

 
СИСТЕМА БОНУСІВ 

Передбачено додаткові бали за підготовку тез конференції за темою (1-5 балів). 
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