
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ПРАКТИКУМ З АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ (ІНТЕР’ЄР ЖИТЛОВОЇ 

СПОРУДИ)» 

№ 

з/п 
Назва поля Опис 

1.  Назва дисципліни 
Практикум з архітектурного проектування 

(інтер’єр житлової споруди) 

2.  Статус Вільного вибору 

3.  Спеціальності 191 Архітектура та містобудування 

4.  Мова викладання Українська  

5.  Семестр, в якому викладається  4 

6.  

Кількість:  

 кредитів ЄКТС 

 академічних годин (вказати окремо лекції, 

лабораторні заняття, практичні заняття, 

самостійна робота тощо) 

5 кредитів 

 150 год. (72 год. практ., 78 год. самостійна) 

7.  
Форма підсумкового контролю та 

наявність індивідуальних завдань 
Диференційований залік 

8.  Кафедра, що забезпечує викладання кафедра архітектури та містобудування 

9.  
Викладач, що планується для викладання 

(окремо по видах навантаження) 

Лукомська Галина Володимирівна, кандидат 

архітектури, Боднар Оксана Василівна, 

викладач кафедри архітектури та 

містобудування  

10.  
Попередні вимоги для вивчення 

дисципліни (якщо доречно) 
- 

11.  
Перелік компетентностей, яких набуде 

студент після опанування даної дисципліни 

- здатність розробляти загальні композиційні, 

об’ємно-планувальні й архітектурно-

дизайнерські рішення інтер’єрів на основі їх 

функціонального зонування; 

- здатність формувати меблювання та 

обладнання внутрішнього середовища, 

систему його штучного освітлення, розробляти 

елементи нічної підсвідки будівель і споруд; 

- знання ергономічних законів і правил, 

енергозберігаючих технологій та їх 

застосування при проектування інтер’єрів та 

обладнання. 

12.  
Сфера реалізації компетентностей в 

майбутній професії 

Компетентності набуті після опанування даної 

дисципліни можуть бути реалізовані 

студентом в сфері дизайну інтер’єрів 

приміщень громадського та житлового 

призначення. 

13.  Особливості навчання на курсі 

Оцінювання роботи студента відбувається 

шляхом проведення підсумкового огляду 

графічної роботи, яку студент виконує 

впродовж семестру. Відпрацювання 

пропущених занять відбувається шляхом 

виконання студентом домашніх графічних 



робіт, виконаних по індивідуальному 

завданню. 

14.  Стислий опис дисципліни 

Обраний навчальний курс передбачає 

освоєння студентом основ професії дизайнера 

інтер’єрів житлових та громадських 

приміщень, а саме здобуття навичок у 

виконанні переліку робочих креслень, що 

входять до проекту дизайну інтер’єру, а також 

виконання візуалізацій проектованих 

приміщень, підбору матеріалів та 

декоративних елементів інтер’єру. 

15.  
Кількість студентів, які можуть одночасно 

навчатися (мінімальна - максимальна) 
50% від усіх студентів спеціальності 191 

 


