Завдання на період карантину
з навчальної дисципліни «Проєктування» (курсовий проєкт)
ІІ курс, група БДЗ-14-8
Викладач – Креховецький Ігор Володимирович
ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ
Видано студентам групи БДЗ-14-8 Дизайн середовища з дисципліни
«Проектування» на тему «Дизайн середовища МАФ(транспортна зупинка,
павільйон, кіоск…»
ВИХІДНІ ДАНІ до виконання проекту:
типові та індивідуальні архітектурно-планувальні рішення, аналоги дизайну МАФ
різних краї світу з інтернет-ресурсів.
ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ:
ВСТУП: актуальність теми проектування; мета, завдання, межі проектування.
ОСНОВНА ЧАСТИНА: 1. аналіз і вивчення аналогів проектування; ознайомлення з
нормативними документами на проектування: Держстандарти, Державні будівельні
норми, Санітарно-технічні вимоги, побажання «умовного» замовника проекту;
2. визначення концепції проектування; розробка практичних рішень і рекомендацій;
визначення архітектурно-художнього і просторово-планувального образу будівлі,
стилістика та будівельно-оздоблювальні матеріали.
ВИСНОВКИ, список джерел, додатки.
Рекомендований обсяг 20-30 сторінок А4.
ПЕРЕЛІК ГРАФІЧНОГО МАТЕРІАЛУ:
Ситуаційний план (М1:500); Схема генплану ділянки (М1:200); План поверхів
будівлі (М1:100, 1:50); Фасади(М1:100, 1:50);Характерний розріз(М 1:50); Розгортки
стін основного приміщення (М 1:100, 1:50); Плани підлоги, стелі (М 1:100, 1:50);
Креслення деталі: елемент меблів або обладнання М 1:20; 1:10;Благоустрій;
Перспективні зображення (візуалізації) екстер’єру, інтер’єру основного приміщення
та прилеглої території.
Перелік креслень формується для максимального розкриття стилістичної концепціі
об’єкту. Всі креслення оформлюються у відповідних масштабах з розмірами та
необхідною інфографікою. Результат: всі креслення зшиваються в альбом А3
формату з титулом.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ:
№
1
2
3
4

Етапи виконання курсового проекту
Творчий пошук ідеї проекту
Розробка проектних рішень
Оформлення демо матеріалів
Захист курсового проекту

Термін виконання
4 тижд. лютий-березень
5 тижд. березень-квітень
6 тижд. квітень-травень
2 тижд. червень

Готовність, %
25
70
90
100

ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ
дистанційна форма навчання - 3-й етап
(28 квітня, 5травня 2020р.- 8год.практичних занять)
3-й етап (продовження 80%). Оформлення демонстраційних матеріалів.
Ситуаційний план (М1:200) місце розташування об’єкту (площа, сквер, житловий
район… (контекст оточуючого середовища); Схема генплану, благоустрій ділянки
(М1:100,1:200), деталі благоустрою(малюнок вимощення);
План поверху(поверхів, рівнів),план покрівлі будівлі (М1:100, 1:50);
Фасади будівлі (М1:100, 1:50);
Основний(характерний) розріз (М1:50) з позначками рівнів та позначенням
основних будівельних матеріалів ;
Деталі дизайну(згідно стилю споруди): логотип, вивіска, інформаційні табло, лави,
столики, озеленення, елементи освітлення…).
Виконання креслень : ручна графіка, або комп’ютерне моделювання.
2-й розділ пояснювальної записки (продовження).
Опис об’єкту: планувальні рішення, технологічні, конструктивні, колористика,
освітлення, використання енергії.
Екологічність, термін експлуатації з врахуванням морального старіння та захист
об’єкту від дії негативних факторів середовища (сонце, сніг, вітер..).
Виконанні завдання відправити викладачу на адресу: kr-ig@i.ua

