
ОЗНАЙОМЧА ПРАКТИКА 
 

Тема І проекту «Виконання проекту по реновації коридору та зон 
рекреації Ліцею бізнесу КРОК». 

 

Етапи виконання завдання І проект: 
 4 березня – виконання замірів коридору, розбиття групи на робочі блоки; 
 25 березня – зустріч із замовницею, уточнення технічного завдання, діалог; 
 15-19 квітня – виконання ескізів, розгорток стін, формування муд-бордів, робота із 

текстовим та табличним наповненням. 
 

Склад проекту: 
Альбом формату А3, у кількості) 10-14 листів (приблизно). 

1. Титул. 
2.-3. План коридору із зазначенням функціональних зон М1:100 із розмірами; 
4.-6.  План окремих зон коридору М1:50 або М1:25 у кольорі із меблями та 

обладнанням; 
7.-10. Муд-борди до кожного із планувальних рішень; 
11.12. Деталі (меблі, декоративні панелі, освітлення тощо); 
13.-14. Перспективні зображення окремих зон коридору. 

 

Тема ІІ проекту: «Розробка кухні та вхідної групи 2-кімнатної квартири 
за адресою: Вул. Антоновича, 7, кв.16». 

 

Етапи виконання завдання І проект: 
 лютий – отримання завдання; 
 березень – робота із ескізами; 
 квітень –формування муд-бордів; 
 6-7 травня – затвердження проектних пропозицій у вигляді фото-ескізів по ІІ 

проекту. 
 08.05. – на 11:00 за адресою: Вул. Тютюника (Анрі Барбюса 58/1). Майстер-клас від 

директору салону Фактура.UA 
 10.05. – на 11:00 за адресою: Вул. Тютюника (Анрі Барбюса 58/1а). Майстер-класс 

по світлу від компанії С.В.Е.Т. Плюс. 
 13.05. – на 11:00 аудиторія 246. Майстер-клас від ведучого дизайнера та 

засновника студії «Miracolli» Олега Кукаєва. 
 14.05 – на 10:00 аудиторія 246. Майстер-клас від A.G.A.Ukraine Sherwil Williams; 
 15.05 – на 11:00 за адресою: Вул. Полярна, 12. Майстер-клас від директору салону 

керамічної плитки №1 «Керам-Холл»; 
 16.05 – на 10:00 за адресою: вул. Чорновола, 30. Майстер-клас від директору 

компанії Тетяни Павлової по текстилю у інтер’єрі у салоні «АВС».  
 17.05 – на 11:00 аудиторія 246. Майстер-класс від ахітектора-дизайнера та 

засновника студії «Вдохновение» Ірини  Путіловської.  



 20.05 – на 10:00 за адресою: Вул. Вільямса, 3/7. Майстер-клас від директору 
компанії «ТЕСЕ». 

 21.05. - на 11:00 аудиторія 246. Майстер-клас від засновника студії «Yakiviuk-design» 
Аліни Яків’юк. 

 22.05. – на 11:00 аудиторія 246. Майстер-клас від засновника студії «Sergienko» 
Алени Сергієнко. 

 23.05. – на 10:00 аудиторія 246. Майстер-клас від ведучого дизайнера та 
засновника студії «ХоroshoDesign» Оксани Хорошавіної. 

 24.05 – здача звітів, щоденників практики та альбомів А4 з проектом «Розробка 
кухні та вхідної групи 2-кімнатної квартири за адресою: Вул. Антоновича, 7, кв.16». 
 

Склад проекту: 
Альбом формату А3, у кількості 10 і більше листів. 
1. Титул. 
2.План до перепланування М1:100 або М1:50 у чорно-білій графіці із розмірами; 
3. План після перепланування кухні, вхідної зони та ванної кімнати М1:50 або М1:25 у 
чорно-білій графіці із розмірами; 
4. План після перепланування кухні, вхідної зони та ванної кімнати М1:50 або М1:25 у 
кольорі із меблями та обладнанням; 
5. План після перепланування кухні, вхідної зони та ванної кімнати М1:50 або М1:25 у 
кольорі із меблями та обладнанням ІІ варіант; 
6.-7. Муд-борди до кожного із планувальних рішень; 
8. Деталі (меблі, декоративні панелі, освітлення тощо); 
9.-10. Перспективні зображення кухні, вхідної зони та ванної кімнати.  

 

 
 


