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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

освітній рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

форма 

навчання 

денна 

Кількість кредитів – 2 

Галузь знань 

02 Культура і мистецтво 
Нормативна 

 

Спеціальність 022 Дизайн 

 
Семестр 4 

Модулів – 1 

Освітній рівень: 

бакалавр 

Аудиторні години: 73 год 

Змістових модулів – 1 
Лекції: 

0 год. 

Практичні, 

семінарські:  

73 год. 

Загальна кількість годин 

– 73 

Лабораторні: 

0 год. 

Самостійна робота 0 год. 

Тижневих годин для 
денної форми навчання за 
семестрами: 

6 

аудиторних 73 

самостійної роботи 

студента 
0 

Вид контролю: залік 

 

 

2. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Дисципліна «Практика (обмірна) навчальна» належить до циклу професійної 

підготовки, дисципліна є продовженням попередніх навчальних практик та  придбанням 

практичних знань  з архітектурних обмірів споруд студентів ІІ курсу. 

Мета навчального курсу передбачає практичне закріплення набутих знань та 

навичок з методики виконання архітектурних обмірів та виконання обмірних креслень, 

зарисовок, тощо. 

Завдання навчальної дисципліни: 
- закріплення знань, одержаних при вивченні предметів циклу професійної 

підготовки; 

- вдосконалення практичних навичок, одержаних під час практики графічної; 

- отримання нових практичних навичок; 

- залучення студентів до суспільно-корисної роботи в трудовому колективі; 

- виховання відповідального ставлення до дорученої роботи, особистої 

відповідальності; 

- знайомство з обмірними та проектними роботами; 

- створення плану, розгортки приміщень та перспективи вхідної групи. 

В результаті вивчення дисципліни «Практика (обмірна) навчальна» студенти 

повинні знати: 
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- вимоги щодо виконання плану, розгортки; 

- правила виконання перспективи; 

- правила виконання обмірних робіт; 

- алгоритм виконання проектного завдання; 

- етапи виконання проектної задачі; 

- комп’ютерні програми графічного пакету для створення зображень. 

Вміти: 

- зібрати, проаналізувати та систематизувати тематичний матеріал, зробити 

розгорнутий ґрунтовний аналіз аналогічної розробки, яка вже існує, висловити та 

обґрунтувати власні висновки; 

- засвоїти методикою натурної роботи, камеральної обробки й оформлення 

результатів; 

- ознайомитися з конструкцією та принципами роботи приладів та інструментів; 

- оволодіти технікою обмірних робіт; 

- відтворити на папері масштабний план та розгортку; 

- грамотно підготувати документ до друку на відповідному принтері і роздрукувати 

його; 

- виконати перспективу  об’єкту; 

- застосувати набуті навички та знання при виконанні проекту: 

- проаналізувати проектну задачу та розподілити процес її вирішення на окремі 

етапи; 

- вільно орієнтуватися в комп’ютерних програмах графічного пакету для створення 

зображення. 

На період практики розробляється  робочий план і календарний графік. 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль І. Професійно-орієнтований практикум з основами фахової 

підготовки 

Тема 1. Мета і задачі обмірної практики. Роз’яснення завдання. 

Передпроектний аналіз 

Роз’яснюється мета і задачі обмірної практики. Студентам надається робоче місце 

та видається проектне завдання. Проводиться інструктаж з техніки безпеки та режиму 

роботи підприємства, його окремих підрозділів. Після освоєння теми студент повинен 

відмітити у звіті:  описати загальну характеристику бази практики;  сформулювати 

основні задачі всіх підрозділів підприємства. 

Тема 2. Збір, аналіз та систематизація тематичного матеріалу (інформаційного, 

нормативно-документального) 
Передбачає пошук рішень аналогічної теми в періодичних виданнях з дизайну, 

каталогах, збірниках, Інтернеті. Аналізується не менш 10 аналогів.  

Тема 3. Пошукове ескізування 

Розвиток самостійного нестандартного мислення, вміння відокремити 

найголовніше, відкидаючи зайве та малозначуще. Після освоєння теми студент повинен 

знати алгоритм роботи над планом, розгорткою, перспективою; вміти володіти обмірною 

технікою та інструментом. На цьому етапі виконуються підготовчі чорнові зарисовки 

(кроки), зняття натуральних розмірів з нанесенням їх на кроки. 

Тема 4. Виконання проектної задачі 

Безпосереднє виконання плану приміщень, розгортки стін та перспективи вхідної 

групи. Передбачає роботу на обладнанні підприємства. Частина проекту виконується за 

допомогою комп’ютерного забезпечення.  

Тема 5. Оформлення звіту за індивідуальним завданням та підготовка його до 

захисту. Залік з практики 
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Студент повинен надати ґрунтовний аналіз створеному проекту та зробити 

висновки по ньому. При оформленні звіту про виробничу практику студент повинен 

надати повні обґрунтовані відповіді на всі питання до індивідуального завдання з 

використанням ескізів, начерків та остаточного проектного рішення.  
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви тем 

змістових модулів 

Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль І. Професійно-орієнтований практикум з основами фахової 

підготовки  

Тема 1. Мета і задачі обмірної практики. Роз’яснення 

завдання. Передпроектний аналіз 

  6    

Тема 2. Збір, аналіз та систематизація тематичного 

матеріалу (інформаційного, нормативно-

документального) 

  8    

Тема 3. Пошукове ескізування   23    

Тема 4. Виконання проектної задачі. Виконання 

обмірних робіт, плану приміщень, розгортки стін та 

перспективи вхідної групи. 

  30    

Тема 5. Оформлення звіту за індивідуальним 

завданням та підготовка його до захисту. Залік з 

практики 

  6    

Разом за змістовим модулем І 73  73    

Усього за 6 семестр: 73  73    

Усього:  73  73    

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 

№ 

теми 
Назва теми Кількі

сть 
годин 

1 2 3 4 

1.  1 Мета і задачі технологічної практики. 

Роз’яснення завдання. Передпроектний аналіз 

6 

2.  2 Збір, аналіз та систематизація тематичного матеріалу (інформаційного, 

нормативно-документального) 

8 

3.  3 Пошукове ескізування 23 

4.  4 Виконання проектної задачі. Виконання обмірних робіт, плану 

приміщень, розгортки стін та перспективи вхідної групи. 

30 

5.  5 Оформлення звіту за індивідуальним завданням та підготовка його до 

захисту. Залік з практики 

6 

  Усього 73 

 

6. БАЗИ ПРАКТИКИ 
 

Проектна (обмірна) практика організовується після ІV семестру в аудиторіях 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Студенти 

можуть самостійно за погодженням з керівництвом вищого навчального закладу обирати 
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для себе базу практики і запропонувати її для використання (за умови забезпечення цією 

базою виконання програми практики та укладання договору). 

 

7. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКАМИ 
 

Важливим аспектом при організації практики є її планування, підготовка та 

розробка необхідної документації (графіки практичного навчання; договори з 

підприємствами, установами; накази про розподіл студентів на місця проходження 

практики та закріплення керівників практики від коледжу тощо). 

Перед виконанням навчально-виробничих завдань, керівник практики повинен 

провести інструктаж для студентів з обов’язковою реєстрацією в журналі. Під час 

виконання навчально-виробничих завдань керівник зобов’язаний систематично 

контролювати роботу студента, своєчасно виявляти і виправляти помилки, які допущені 

студентом при виконанні завдання, давати, у разі потреби, додаткові пояснення. Під час 

роботи керівник повинен прививати студентам навички раціональної організації праці, 

бережного ставлення до устаткування та інструментів, економного використання 

матеріалів і енергоносіїв. 

Практична підготовка проводиться під керівництвом викладача. Керівниками 

практики від університету призначаються досвідчені викладачі спецдисциплін, які добре 

знають організацію робіт з практики, а також базу практики. 

На кожну академічну групу призначається один керівник практики від 

університету. Керівники практики від університету за 2 тижні до початку практики 

готують необхідну документацію (робочий план, календарний графік, індивідуальні 

завдання кожному студенту, листи та договори на проведення практики), узгоджують з 

відділом технічного навчання підприємства або з керівниками, які відповідають за 

підготовку кадрів на підприємстві та представляють на затвердження на засіданні 

кафедри українознавства. 

 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Під час навчальної практики в майстернях університету, відвідування і успішність 

студентів регулярно відмічається в навчальному журналі групи на спеціально відведених 

сторінках. Поточний облік успішності складається із співбесід керівника практики зі 

студентом в процесі навчання і постійних спостережень за його роботою, прийомами, які 

він використовує при виконанні робіт. 

В процесі практики студенти ведуть щоденники, де вони записують основні 

теоретичні питання до кожної теми. 

 При виставленні оцінок за виконану роботу слід враховувати ступінь оволодіння 

студентом навичками, якість виконання роботи, самостійність в роботі, володіння 

інструментами і комп’ютерною технікою,  дотримання вимог правил безпеки. 

3 урахуванням оцінок, які виставлені за виконання окремих вправ, видів роботи, а 

також комплексних робіт  виставляється підсумкова оцінка кожному студенту. 

Під час проектної (обмірної) практики, поточний контроль за виконанням програми 

та індивідуальних завдань здійснюється керівниками практики від університету. 

Керівник практики від університету вирішує організаційні питання 

працевлаштування студента, а потім перевіряє виконання студентом-практикантом: 

- внутрішнього розпорядку установи; 

- програми практики; 

- індивідуального завдання; 

- своєчасність і якість записів у щоденнику. 
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Керівник практики від університету щоденно перевіряє якість і своєчасність 

виконання доручених практиканту завдань (окремих видів робіт) і виставляє за них оцінку 

в щоденник. 

Студент-практикант під час практики зобов’язаний вести щоденник, в якому 

щоденно робити записи про виконану роботу і подавати керівникові практики для 

виставлення оцінки і підпису. 

Підсумком практики  є звіт, який складає студент-практикант. 

В звіті обов’язково повинно бути: 

- повністю виконане індивідуальне завдання з необхідними  рисунками; 

- щоденник практиканта; 

- відгук про роботу практиканта. 

Щоденник практиканта і відгук про роботу студента повинні бути підписані 

керівником практики від університету та завірені печаткою підприємства, установи або їх 

підрозділів. 

Періодично за організацію і проведенням проектної (обмірної) практики 

здійснюється контроль завідувачем кафедри. 

Керівники проектної (обмірної) практики від університету систематично 

перевіряють ведення щоденників-звітів та при потребі надають вказівки щодо уточнення 

окремих записів. 

 На основі результатів виконання програми практики, якості ведення щоденника, 

оформлення звіту та виконання індивідуального завдання, а також співбесіди з кожним 

студентом керівник практики від університету виставляє оцінку за технологічно-

виробничу практику. 

За результатами підсумкового контролю студент отримує підсумкову оцінку за 

100-бальною системою оцінок з модулів (стартовий рейтинг) та оцінки за залік за такою 

шкалою оцінювання.  

 

СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 
Курс ІІ, семестр 4 

Кількість балів 

ЗМ 1 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

Практичні заняття 

Мета і задачі технологічної практики. 

Роз’яснення завдання. Передпроектний 

аналіз 

10     

Збір, аналіз та систематизація тематичного 

матеріалу (інформаційного, нормативно-

документального) 

 10    

Пошукове ескізування   10   

Виконання проектної задачі    20  

Оформлення звіту за індивідуальним 

завданням та підготовка його до захисту. 

Залік з практики 

    30 

Підсумковий контроль у вигляді 

перегляду 
20 

 

Основні критерії оцінювання навчально-творчих досягнень студентів за 

шкалою оцінювання за ЄКТС 
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За шкалою 

ЄКТС 

За шкалою 

академії 

За національною 

шкалою 

Екзамен Залік 

A 
90 – 100 

(відмінно) 
5 (відмінно) 

Зараховано 

B 
85 – 89 

(дуже добре) 
4 (добре) 

C 
75 – 84 

(добре) 

D 
70 – 74 

(задовільно)  
3 (задовільно) 

E 
60 – 69 

(достатньо) 

FX 

35 – 59 

(незадовільно – з можливістю 

повторного складання) 2 

(незадовільно) 

Не 

зараховано 

F 

1 – 34 

(незадовільно – з обов’язковим 

повторним курсом) 

 

9. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

 

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та 

індивідуального завдання. 

Форма звітності студента за практику – це подання письмового звіту з коротким і 

конкретним описом видів робіт, які особисто виконувались студентом на практиці. У 

звітах не повинно бути зайвої інформації, яка не стосується змісту практики, наприклад, 

історії підприємства, цитування літературних джерел і т.п. 

Письмовий звіт разом з іншими документами (завдання, зміст, вступ, спеціальна 

частина, щоденник, висновки, список літератури, зарисовки, ескізи, начерки, роздруковані 

зразки, фото) подаються у вигляді папки. Окремо на розсуд комісії подається на планшеті 

проектна частина завдання. 

Оформлюється звіт за загальними вимогами, які встановлені стандартом академії 

для оформлення текстових документів. 

Звіт перевіряється та підписується керівником практики від бази практики та 

академії і завіряється печаткою бази практики. 
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10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

ОСНОВНА: 

1. Болюбаш Я. Я. Проект положення про практику студентів вищих навчальних 

закладів. Департамент вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України/Я. Я. Болюбаш — 2011. 

2. Даниленко В.Я. Дизайн: підручник/В. Я. Даниленко — Х.:ХДАДМ, 2003.—

320 с. 

3. Диденко І.А. Художнє оформлення/І.А.Диденко — К.: Просвіта, 1979 

4. Косів В. Графічний дизайн як засіб візуальної комунікації в суспільстві/ 

В.Косів// Пластичне мистецтво. — 2002. — № 1. — 80 с. 

5. Лесняк В. Графический дизайн (основы профессии). — К.: Биос Дизайн Букс, 

2009. — 416 с. 

 

ДОДАТКОВА: 
1. Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu / The 

Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw/red: Marta Szymczakowska, Renata 

Pacyna, Beata Mak-Sobota. — Wrocław: System-Graf, 2017. — 136 st., il. 

2. Heller S., Ilic M. Anatomia projektu./ Steven Heller i Mirko Ilic. — Warszawa: 

ABE Dom Wydawniczy, 2008. — 100 st., il. 

3. Ruzik-Kulinska U. Tytuł oryginału: What is ExHibition Design?/Urszula Ruzik-

Kulinska. — Warszawa, 2008. — 256 st., il. 

4. Кафедра графічного дизайну Харківської державної академії дизайну і 

мистецтв. Презентаційне видання до 50-річчя харківської школи графічного дизайну 

(1962–2012)/під ред. доц. В. Ю. Гальченка. — Харків, ХДАДМ, 2012. — 248 с., іл. 

5. Типографика: основы и принципы/автор-составитель В. Ю. Гальченко. — 

Харьков: ХГАДИ, 2013. — 72 с. 

 

 

11. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

1. http://samopoznanie.ru/articles/igry_i_zadaniya_dlya_razvitiya_tvorcheskih_sposobno

stey/ Игры и задания для развития творческих способностей. 

2. http://www.taby27.ru/studentam_aspirantam/philos_design/referaty_philos_design/co

nzept_design/koncepciya-i-metody-proektirovaniya-v-dizajne-Chuvardina.html / Чувардина Женя 

– «Концепция и методы проектирования в дизайне» 


