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04.09 Вступна бесща. Розгляд концептуального пщходу до проектування 
шдивщуального житлового будинку з додатковою функщею 
(професшна д1яльшсть одного або декшькох член1в родини, xo6i тощо) 
та розробки мютобуд1вно‘У концепцп садибноУ дшянки. Виб1р пр1оритет1в 
щодо додатково'У функцй'

4 3

06.09 Обговорення можливого м1сця розташування -будинку та вар1ант1в 
ландшафтно'У орган1зац1У територй' в1дпов1дно до обрано'У додатково'У 
функцй'. Бл1ц-клаузура

4 3

11.09 1нформац1йний сем1нар. Презентац1я та анал1з з1браних матер1ал1в 
(аналоги, нормативи тощо). Обговорення структури реферату та 
залжово'У клаузури

4 3

13.09 Зал1кова клаузура 4 3

18.09 Обговорення клаузури. Визначення нормативних вимог до проектування 
генерального плану садибноУ дшянки та шдивщуального житлового 
будинку. Затвердження мюця розташування об’екту

4 3

20.09. Розробка схем функцюнального зонування шдивщуального житлового 
будинку та садибноУ дшянки з урахуванням обрано'У додатково'У функцй'. 
Визначення складу примщень та Ух функцюнальних взаемозв’язюв

4 3

25.09 Обговорення впливу природно-юпматичних фактор1в на 
функцюнально-планувальне р1шення будинку та ландшафтну 
оргашзащю садибноУ дшянки

4 3

27.09 Клаузура ландшафтно'У оргашзацн' садибноУ дшянки 4 3

02.10 Обговорення клаузури та визначення прийом1в ландшафтного 
дизайну та благоустрою садибноУ дшянки вщповщно'У до 
затверджено'У додатково'У функцй'

4 3

04.10 Визначення / уточнения параметр1в головного об’екту садиби. 
Розробка планувальних р1шень окремих зон будинку

4 3

09.10 Розробка схем и озеленения садибноУ дшянки, затвердження прийом1в 
ландшафтного дизайну та благоустрою окремих функцюнальних зон 
садибноУ дшянки

4 3
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11.10 Розробка генерального плану садибноУдгпянки (M l:200) 4 3

16.10
Робота над планувальними ршеннями окремих функцюнальних зон 
щдивщуального житлового будинку з урахуванням норматив1в

2 3

Модульна контрольна робота №1 2 4
18.10 Обговорення конструктивных особливостей 1ндив1дуальних житлових 

будинюв. Виб1р та затвердження рацюнального вар1анту
4 3

23.10 Робота над структурою будинку у зв’язку з рщенням генплану. 
Визначення об’емно-просторовоУ композицп'

4 3

25.10 Проробка вЫх проекц1й будинку (плани поверх1в, фасади, розр1зи 
тощо) (1:100). Формування композиц1йних вар1ант1в граф1чного 
матер1алу

4 3

30.10 Розробка еск1зу проекту шдивщуального житлового будинку 
генерального плану садибноУ д1лянки

4 3

01.10 Оц1нка та обговорення еск1з1в. Доопрацювання та затвердження 4 3
06.11 Клаузура вар1антних композицшних р1шень фасадних поверхонь i3 

застосуванням р1зних декоративних, кол1рних, конструктивно- 
дизайнерських прийом1в

4 3

08.11 Обговорення клаузури. Затвердження фасад1в 4 3

13.11 Розробка об’ему буд1вл1. Побудова перспективних або 
аксонометричних зображень будинку та ландшафтних об’ект1в

4 3

15.11 Робота над макетом 4 3
20.11 Визначення i розрахунок технжо-економ1чних показник1в 

1ндив1дуального житлового будинку та м1стобуд1вного р1шення 
садибноУ дгпянки

4 3

22.11 Виконання пояснювально'У записки 4 3
27.11 Вар1антна компоновка на планшетах. Виб1р граф1чного оформления 4 3
29.11 Выдача завдання для розробки проекту штер’еру. Обговорення 

особливостей штер’ерних р1шень. Виб1р житлового прим1щення
4 3

04.12 Клаузура. Обговорення вар1ант1в 4 3
06.12 Визначення прийом1в для архНектурно-художньоУ виразност1 

iHTep’epy житлового прим1щення
4 3

11.12 Розробка плану обраного житлового примщення з розм1щенням 
мебл1в i обладнання, формування розгорток стш (1:50)

4 3

13.12 Побудова аксонометричного або перспективного зображення 4 3
18.12 Виб1р кол1рного та композицшного р1шення 4 3
20.12 Формування проекту iHTep’epy житлового примщення вщповщно до 

планувального рщ ення з yciMa необхщними елементами
4 3

25.12 Захист проекту 4 45

27.12 Модульна контрольна робота №2 4 4
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