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|[рощама проектно| практики розроблена на основ1 робочого
навч€штьного плану ]ч|рРБ-5-6.060102||2 п|дготовки фах1вц!в осв|тньо-
квал1ф1кац|йного р|вня кБакалавр> за напрямом п|дготовки 6.060|02
<Арх1тектура) затвердженого ректором 22.02.2012 Рок}, ((тимчасового
[{олохсення про орган1зац|го навчального процесу за кредитно_модульно}о
системо}о (в умовах педагог1чного експерименту)> та (тимчасового
[{оложення про рейтингову систему оц1нтовання)), затверд)кених нак€вом
ректора в1д 15.06.2004 !{у|22|од, та нак€шу ректора в|д |2.04.2005 ]\гр81/од.

[{рощаму практики розробили:
зав|дуван кафедри м|стобудування г€ ( '' . Ф.9емак1на

_*-7-
асистент кафедри м|стобудування Ф.*:- }Ф.Бовченко

|{рощама проектно| практики обговорена та схвапена на зас|данн|
вищ/сково| кафедри напряму п|дготовки 6.060102 <Арх|те ктура) - кафедри
Фх1текцри' протокол !'{у{? в1д<< /8 >>

|{рощама проектно| практики обговорена та схв€ш1ена

}Ф.[оротшенко

на зас1данн|
науково- методи!1но-редакц|йно?ради 1нстиццаеропорт1в' протокол ф /

[олова нмРР Бслятинський

3ав|дуван випусково| кафедри

узгоджвно
в.о. директора 1А[!

,. 2.7 " о5 2013 р.

Р|вень документа_ 3б
|{лановий терм1н м1х< рев|з|ями - 1 р1к(онтрольний прим1рник

9емак1на
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1. зАгАльн| шоло}кшння
|{рощама проек]нот пр€|ктики д1я сцдент|в 4-го 1урсу пфотовтоа напрд/1у

6.060|02 <Арх1тегсура> 1нституц аеропощ1в скгтадена на основ| навча.ггьног0 ш|шу
- ]\ъ РБ - 5 - 6 .0 60 \ 027 1 2, затвердкеного рекк)ром ун1версигсгу 22.02.2012 р.

|1рощама проектно[ практики е основним навч€ш1ьно-методичним
документом для студент|в-практикант|в та кер|вник|в практики.

3а навчальним планом напряму п|дготовки <Арх|тектура) трива-гл1сть
проектно| практики складас всього |62 години з них 108 годин
1ндив|дуальна робота| 54 години - самост|йна.

1.1. Р[!сце проектно? практики в систем! профес1йно[ п1дготовки
фах!вця.

|{роектна практика забезпечу€ практичне закр|плення знань | уявлень в
сфер| арх|тектурного проектування | пов'язаних з ним дисципл|н, ощимання
навичок роботи в проектн|й орган1зац1|.

|.2. Б!домост1 щодо напрямку п1дготовки.
Арх!тпектпура - одинз найдавн|цлих вид|в д|яльност| лтодини.

Ёавчання на напрям1 <Арх|тектура> _ це освоення сдиного комплексу р1зних
дисципл1н, як| да}оть глибоке розум|ння вс|х процес|в, пов'язаних з життям |

д|яльн|стто лтодини. Арх!тпектпор - це ф1лософ, психолог' еколог' |сторик,
худо)кник, |нхсенер, буд1вельник' дизайнер.

арх|тектурн|й та буд|вельн1й орган|зац|| чи ф1рм1 п|д кер|вництвом
профес1онал1в.

Розвиток арх|тектури не завертпений. 1снус велика потреба у см|ливих,
|н|ц|ативних, висококвал!ф|кованих спец1ал!стах, здатних творити
арх|тектуру майбутнього.

1.3. Б1домост! про базп практики.
фган|зацтя та навч€шьно-методц{не кер!вн:лдтво | виконантшт прощ€|ми

проектно| практики забезпенуе кафедра м|стобуАування. .{о кер|вництва
практикок) студент1в з€!"лучак)ться досв|диен| викладат1 кафедри. ?

1нформац!йно-мсгодгтното базото д!|я проектно| практики е !нституги
9крЁ{$цив|льс|льбуд, 1(и!взндвп, Р[проекщеставрац|я.

€цдетгги мощдгь самост|йто' з дозволу кафедри , п|д|брапа дтя себе м1сце
практики т& $|пропонувап'1 його штя викфистанн'т. фи щому мохсгпдв| об'екги
практики м€!}оть в1дговйатд су{асно\ц р|втшо проектнш( оргатт|зац|й.
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€поу0енгпш повшнн,:
- вивчити та дощ'дцватись грави]|а з охорони пРащ;
- нести в|дпов|дальн|сть

трудовот дисципл|ни;

передбачен| прощамо}о

_ сво€часно п1дочват[4 зв1т за результата:ъшл щак]шс{.
|{орутшення початщ проходженн'1 практики' встановленого наказом

ректора ун|верси1€}, категорично заборонясться.

2.2. 9бов'язки кер!внипса !!рактики
|{ер1вник практики при п|дготовц|

зобов'язаний

за виконану роботу | пору|шення правил

вй бази практики.
до проведен1{'{ проекгно| практики

методичну документац|1о та ощимати в1д зав1дувана кафедри вказ|вки щодопроведення практики;
_ проконтрол}овати п|дготовлен|сть баз практики та вжити, за

необх1дн1стто' пощ1бн1 заходи щодо !; п|дготовки;
- познайомитися з| сцдентами-црактикантами'

академ1нних щуп, вид|лити командир1в щуп;- зд|йснитивс| орган1зац|йн1 заходи перед початком практики: провести
п|д розпис |нсщукга:к з охорони пращ, встановити ч астам|сце збору сцдент|в;' видати сцдентам |ндив|дуальн| завданн'{' методи(тн| ре-комендац|!, тощо;

- про|нформувати сцдетгг|в про систему зв|тнос'1 з пра*.'.' , |1ри:'{11хц на
кафедр|: поданн'{ викон€1н!п( |ндив|щгальних завдань' тФщо.

22. @бюв'я3ки кер!вника практики вй ун1версггету.
[[!д нас цроведенгб1 гтракг'дс,{ керБгштч вй ун1верситегу необх1дто:

- ознайо\\!ш\ти отудент1в-пракшткант|в з нак€вом ректора ун|версггец про
проходжен}ш1 проектно| практики, та !1 прощамо1о;

- провести 1нсщукта)к про порядок проход)кенн'{ практики та
охорони прац|;

видати сцдентам |ндив|дуальн1 завдан|{'{, методитн|ц\\|1*|'\ 9!/д!г11с11у1 1пАу|Б|ду.7]1ьн1 3авдан}ш{, методи1{н1 рекомендац1], тощо;- про|нформувати сцдент|в про систешгу зв!тност! з практики , лртйнхц на
кафедр|: г1оданн'{ виконан[о( |тцив1щ.а-гтьних завдань, тощо.

вести табель вф1шватлття студент:!ми пр:!кгики;
контрол}овати виконання студентами правил

ознаиомитися з прощ!}мо}о пр€}ктики, вивчити необх|дну навч€шьно_

п1.щотувати списки

1нсщуктаж з

внутр1т1]нього розпорядку
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баз практики;
- надавати сцдент€|м необх|дт1 консультац|| з грттань проход|(ення практики

та оформлення зв|ту;
- подати зав|дувачу кафедри у в1дпов|дност| щодо спец|ал1зац|| письмовий

. зв|т про ре3ультати практики !з зауваженнями | пропозглд1ятли щодо
пол1п1шення 11 орп}н1зац11та проведе\]дтъ я7Фтймас 3бер|гатися на кафедр|.

2.3. Фбов'язки студент!в.
€цденти зобов'язан|:

- ознайомитися з прощ€)мото прак|ики;
_ пройги |нструкгал< з охорони пращ п|д особисттй п!дцгис;
_ скласти к€}лендарний план-щаф|к проходженн'{ практики;
- виконувати вк€в1вки кер1вника практики;
- дощимуватись плащ/' п|дготовленого | затверАт{еного кер|вником

практики;

систематично п|двищувати св|й профес|йний фаховий р|вень;
п1дготувати зв1т про виконану роботу;

- п1сля 3ак1нчення практики подати на кафедру зв|т про проходження
практики та захистити його.

3. зм|ст пРогРАми пРошктнот пРАктики.
3.1}1ега практики:
йелото гтрекпто? цракгики е:

- ознайомлення студент|в з орган|зац|ето та методикото проектно-
котпторисно| справи;

- ознаиомлення з порядком проходженн'{ виробнино| документац|| в
проектн1й (проектно-буд|вельн!й) орган|зац|!;

- ознайомлення з порядком використання нормативно? та |нтпо|
регламентутоно[ документац|! в робот| проектно| орган|зац||;

- отримаътня персон€1льного практичного досв|ду проектно| роботи,
передпроектно| обробки 1нформац||, ведення переговор1в та захисту проектних
р|тшень;

3.2. |оловне завдання проектно! практики .

[оловним завданням проекгно] пр€|кгики € над€1нн'{ сцдент€!м зн€}нь та
пр€|кти(1н[п( вм1нь щодо загально| професйно| п|дготовтса,ознйомпент{'{ з црцесом
п!дготовтс.л щд!тетсгрнто< проекг|в та щрукгурою проектн!о( орган1зац|й.

Ба пракп'лц1 сцденти вчаться самост!йно пращов€ши з проектно}о
дотументащ!ето, на основ| аналф м!стобуд|вно| сшуац!| та доц!льност|
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використання т!п( !ти |нтлло< пр14{цп1|в формуватлття арх|текурного середовиш{а'

вир|пувати конщетн| проекгн| задач!.

3.3. [1лан_граф!к виконання програми практики.

]\ъ

т'л|л

Биди д|яльност1 [ошшп,т
ш{д,'в14/а'ьш самосг*{йл|

1 Фзнайомлення з програмо}о практики. -
-) 0

2. |[роведення |нсщуктажу з охорони прац|. 2 0
1,. Фзнайомлення з м|сцем проходт{ення практики. 4 0

4. 3'ясувати структури проектнот установи та роботи !1

п|дрозд!л|в.
10 5

5. Фзнайомленн'{ з проектом, в розробц| якого практикант
повинен лрийняти у{асть.

4 7

6. Фзнайомлен}{'{ з конщетним проектним завданн'{м. 4 5

7. Биконання еск|з|в до творчих завдань, еск|з|в щеслень. 70 20

8. Фформлення проектних розробок. з6 10

9. |{!дготовка та з€жист зв|ц з проектно| практики. т2 10

Бсього: 108 54

3.4. [ндив1дуальн1 завдання
1ндив|дуальн| завдання видатоться студентам 3 метото надбання ними п|д

час практики ум|нь | навичок самост|йного розв'язування фахових профес|йних
питань в конкретних м|стобуд!вних сицац|ях.

Биконання сцдентами |ндив|дуальних завдань актив|зус !х творче
мислен!{'{, п|двишцгс |н|ц!ативу та здапт|сть самост|йно аналт1зратитаузаг€!.льнк)вати
досв1д реал!зованих проектних р|тшень, оц|нтовати ефекпавн|сть прийом|в та
засоб|в форштувал*тя арх|текцрного середовиц{а на конкретних прик]1адах.

3нання здобут1 сцдентами п|д час виконання !ндив|дуальних завдань
будуть необх|дн| |м в майбутн|й творн|й робот|.

3.5. [ематика 3анять та екскурс!й.
|{гланування та проведення навч€}льних занять п|д иас проектно| практики

зд|йснтоеться кер|вником практики в|д ун1верситету.
1х метото е спри'{нн'1 поглибленн!о теоретичних знань студент|в' вивченн'1

особливостФ7 роботи в проектн!й орган|зац|?.
3а час проходх(енн'1 практики студент зобов'язаний взяти безпосередн}о
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' з| структуро}о проектно| орган1зац|т, т{ управл|нням та взаемозв'язками
в|дд|л|в 1 сектор|в;

' з порядком виконання' погод)кення та затверд>л(ення проектнот
документац||;

. з техн|чним оформленням проект|в - маркуванням креслень,
конструкц|й, деталей, специф1кац|й, ет€!лон|в' 1штамп|в ! т.д.;

' з новими техн|чними засобами | методами арх|тектурного
проектування' використанням комп':отерних прощам в процес| проектування.

3а час проходження практики студент повинен отримати уявлення про
вс| стад|| ре€|льного проектувау{ътя) вк.т1}оча}они зб|р вих|дних даних, татщидбати
навички виконання двох основних етап|в розробки проект1в. <<|[роект>> - стадтя,
на як!й зд|йснтосться по1пук | визначення основного р|тшення, виконутоться вс|
функц|он€}пьно-техн|ин|, конструктивн|, естетичн| й |нтп| сторони об'екта,
наводиться ]х ув'язка з мо)кливостями буА|вништва, нормами та |нтцими
орган1зац1ями.0Р1ан15ац1я1ии. |\Рииняте р11||ення затверджусться для використання наступно!
стад|] проекту - <<Робоча документац|л>. !ана отад|я вкл}очае розробку вс|х

|!рийняте р11цення використ ання наступно|

необх|дних креслень для складання заявлено| документац|| на матер|альне
забезпечення' виготовлення вс|х елемент|в майбутнього об'екта, його
|нх<енерного оснащення 1 остаточно| котпторисно| вартост|. |[!д нас практики
студент зобов'язаний ознайомитися з ус|ма застосовуваними засобами
розмноя(ення проектно{ документац|| для вм|лого застосування ]х у сво!й
пода_гтьшл|й профес!йн!й д!яльност!. Ба:кано у{асть студента-практиканта у
виконанн| вс|х етап|в 1частин розроблтов€ш]ьного проекту' присутност| чи уиаст|
в розробц| за погодх{енням окремих елемент|в або всього= проекту | його
затвердя{еннях для оформленн'{ завдання на проектування, а тако)к повинен
знати посл|довн|сть виконання щаф1нних роб|т в|д отримання завдання на
проектування - до щаф|чного вар|анту проекту, погодження та затвердження
проектно1 документац||, ознайоми тися з етапами проектування.

3.6. €писок рекомендованих д)|(ерел.
1. 3акон }/ща!'ни |{ро плануван}шт | забудову терттгор|?.

3атверАхс ено 20.0 4.2000 р.
2. Фом|н |.Ф. <Фснови теор|| м1стобущгван}т'). |{футник ки!ъ 1{Ё{9БА; 2000.
3. 11]имко Бладимир }ихонович' [аврилина Анна Александровна

1ипологические основь1 худо)кественного проектирования архитектурной
средь1: утебное пособие/ йосковский щхитектурнь1й институт. -
1!1осква: .ф*итектура-€, 2004. - 104 с.

4. Руководство по проектированито центров городов, поселков и
сельских населеннь1х мест. |цп44г{ [радостроительства. _ й.: 1_${Р1}1|[[,
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5. Архитектурное образование. ч.|, 2,3. |{од ред. €тепанова А.в.'
йетелкина н.Ф. _ 1!1.: 14зд. Р9АБ . 2001.

4.3в|т з пРАктики
4.1. |нформац1я про порядок п!дведення п!дсумк|в практикш
|[|сля зак|нчення терм|ну практики сцденти оформлятоть письмовий зв[т

про виконаъ1ня }1програми та 1ндив1дуальних завдань.
!ля узага-гтьнення матер1ащ' напрацьованого сцдентами п|д !{ас практики

| п|дготовки зв1ту, прощамок) передбанений час у останн1 два _ три дн!
г1рактики.

4.2. Форма зв1тност! (обсяг зв1ц, перел1к основних розд1л!в та 11 зм1ст)
3в|т повинен мати титульний аркутп та зм|сто'у ''сй"у, з обов'язковими

рисунками технолог|чних процес|в виготовлення та застосування буд1вельних
консщукц|й' вироб|в та матер|атт|в.

3м!стовн а частина зв|ц мас ск.}1ад атис я з таких розд|л|в :

1. {арактеристу\ка бази практики.
2. 3м1ст та результати виконання роб1т.
2. 1 . Робота за план-щаф|ком практики.
2.2. |ндив1дуальне завданн'{.
3. 3м|ст навч€|пьних занять.
4. Бисновки та пропозиц1|.

3в1т мае 6ути вик.т1адений стиоло' конкретно' грамотно у в|дпов1дност| |з
запланованими сщоками | оформлений на арку1шах стандартного формату з
наскр|зното нумерац|ето | обов'язковим врахуванням (€скд,- спдА; тойо).
€тулент ставить особистий п|дпис | дату написанн'т зв1ту.

{о зв|ц дод€шоться еск|зи' креслен}''{ виконанн| студентом п|д час
практики. ,{одатки мо}!с).ть 6ути перет1летен| як у склад| основного зв|ц, так |
окремим томом.

3в1т з практики захищасться сцдентом (з диференц|йованото оц|нкото) в
ком|с|! призначеното зав|дувачем кафедри.

4.3. Форма оц1нповання проходл(ення практики

|!рактика оц|нтоеться в|дпов|дно до |{оложення про рейтингову систе]шу
оц|нтовання знань та практичних навичок' здобутих 

'ф-'''''' 
п|д ,''

проходження проектно| практики.
3в|т з практики 3ахищасться сцдентом в ком|с1[ призначен|й зав!дувачем

кафедри. . ,".
{о ск,1аду ком|с|] входять кер1вники практики, викладан| кафедри,

куратори груп.
!{ом!с|я працк)с в два останн1 дн1 проходх(ення практики.
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|{|д нас 3ахисц студент мае охарактери3увати особисто виконану робоц'
критично оц|нити чинну практику, пок!|зати знання з теор|т 1 практики та
орган|зац|| роботи на баз| практики. 3апропонувати | довести общунтован|сть та
доц|льн!сть сво]х пропозиц|й щодо вдоскон€!л1ення практики.

|[|сля захисц зв1т сцАента збер|гаеться на в|дпов|дн|й кафедр1 протягом
одног<! року.

|[ри оц!нц1 п!дсумк|в роботи студента_практиканта ком|с1я бере до уваги:
- повноц виконанн'{ програми практики;
- зм|ст, як|сть оформлення | терм|ни представлення зв|ту;
- час перебування на практиц| (прибуття та в|дбуття);
- характеристику (вйцк)' видану сцденту кер|вником в|д бази практики.
Фц[нка 3а проходження проектно| практики вноситься до зал|ково-

екз€1менац|йно| в!домост| та ставиться в затг!кову книт{ку сцдента за п|дписом
кер|вника практики в|д ун|верситету.

€цденту, який не виконав програму практики з поважних причин,
п|дтвердхсених документапьно' мо)ке бути надане право т1 повторного
проходженн'1 за |ндив|дуальним щаф|ком з ф|нансуванням ус|х витрат на !]
орган|зац|го та проведення ф|зинними чи к)ридичними особами за окремим
ко1цторисом.

€цАент' який не виконав програму практики з неповаэкних причин або за
п|дсумками !| повторного проходження ощимав в ком|с|| незадов|льну оц|нку,
в|драховуеться з ун|верситец.

4.4. !нформац1я про п1дсумки |[рактики

1(ер|вник практики в|д ун|верситец за !] п|дсумками подае зав|дувату
? кафедри письмовий зв1т |з заувалсеннями та пропозицйми щодо вдоскон'}лення

орган1зац|1 та проведен}1я практики сцАент!в.
3в|т кер|вника практики збер|гасть ся \{а кафедр| протягом щьох рок|в.
|{1дсумки практики обговорто}оться на зас!данн| кафедри п|сля ]'

зак|нчення.



5.АРку|п по ш.!иРвння докумшнтА

(Ф 03.02 - 01)

(Ф 03.02 _ 02)

(уд'
передано

(п1дрозд|л)
п.1.Б. отримувача

АРку|ш ознАйомлвння з окумвнтом

(
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АРку1ш Рв€стР [ рввгзп[
|1р1звище 1м'я по-ба гьков| ] дат'а рев1з1|

Бисновок щодо
адекватност1

АРку!|| оБл|ку зм|н

(Ф 03.02 _ 04)

(Ф 03.02 _ 03)

(Ф 03.02 _ 32)

]ч[ч

зм1ни

]т{! листа (стор1нки) [{1дпис
особи'

яка
внесла
зм1ну

Аата
внесення

зм|ни

Аата
введення

зм!ни3м{неного 3ам|неного Ёового Анульо-
ваного

[н1ц1али, пр1звище


