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01.02.2019 р.№ 22.1/10-335 
Головам обласних (міських) Рад                                                                             
директорів, керівникам закладів 
вищої освіти, які здійснюють 
підготовку  молодшого спеціаліста 

Про проведення Всеукраїнського 
конкурсу з архітектурного проектування 
серед студентів закладів вищої освіти, 
що здійснюють підготовку молодшого 
спеціаліста, у 2018/2019 н.р. 
 

Шановні колеги ! 
   
         Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.11.2018 
року No1274 «Про проведення Всеукраїнських олімпіад та конкурсів серед 
студентів закладів освіти, що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста, у 
2018/2019 навчальному році» відбудеться VІІ Всеукраїнський конкурс курсових 
проектів з архітектури (далі - Конкурс). Порядок проведення Конкурсу додається. 
           Конкурс проводиться у два етапи: 
     I-й етап – у закладах освіти у січні-лютому 2019 року; 
     II-й етап (Всеукраїнський) – 23-24 квітня 2019 р. на базі ДВНЗ 
«Кропивницький (Кіровоградський) будівельний коледж». (Адреса: 25015,           
м. Кропивницький, пл. Дружби народів, 2, (0522)24-89-63). 
  Прийом конкурсних робіт на ІІ етап здійснюється з 12 березня по 12 квітня 
2019 року. Підготовка та пересилка конкурсних матеріалів виконується 
учасниками конкурсу самостійно.  
 Просимо керівників закладів освіти провести на належному рівні відповідні 
етапи Конкурсу. 
 
 
 
З повагою, в.о. директора, 
заст. голови Всеукраїнського 
оргкомітету 

 

 
 Ю.І.Завалевський  

 
Оніщенко М.І.  
248-21-69 



ПОРЯДОК 

проведення VІІ Всеукраїнського конкурсу курсових проектів з архітектури 
серед студентів закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку 

 молодшого спеціаліста, у 2018/2019 н.р. 
 

 Цей порядок визначає умови організації та проведення VІІ Всеукраїнського 
конкурсу курсових проектів з архітектури (далі - Конкурс) серед студентів 
закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації зі спеціальності 191 «Архітектура та 
містобудування». Конкурс проводиться відповідно до наказу МОНУ від 20.11 
2018 р. № 1274 «Про проведення Всеукраїнських олімпіад та конкурсів серед 
студентів закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку молодшого 
спеціаліста у 2018/2019 навчальному році». 
 Конкурс проводиться з метою виявлення та підтримки обдарованої 
студентської молоді, розвитку професійних компетентностей і реалізації 
здібностей студентів, стимулювання їх творчої праці, підвищення престижності 
спеціальності, а також обміну професійним досвідом між навчальними закладами 
з дисципліни «Архітектурні деталі та обладнання інтер’єрів». 

 1. Тема Конкурсу – «Архітектурні деталі та обладнання інтер’єрів» 
визначена Всеукраїнським методичними об’єднанням викладачів архітектурних 
дисциплін закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації. 

   Завдання Конкурсу передбачає перевірку сформованих у студентів 
професійних компетентностей, а саме: 

1) здатність до розуміння основ дизайну архітектурного середовища; 
2) здатність до розуміння критеріїв естетичної виразності та до передачі 

архітектурної ідеї засобами малюнку, живопису, використовуючи різні 
графічні техніки; 

3) знання видів, законів, прийомів і засобів побудови композицій, вміння 
досліджувати вплив кольору, форми, глибини простору на гармонізування 
середовища; 

4) знання і розуміння особливостей використання різних типів 
конструктивних та інженерних систем і мереж при архітектурному 
проектуванні. 

  2. Конкурс проводиться у двох номінаціях: 
1)  подача проектного матеріалу в традиційній графіці; 
2)  подача проектного матеріалу в комп’ютерній графіці. 

   3. Конкурс проводиться для студентів 3-4 курсів, які мають достатній 
рівень підготовки, виявляють знання з дизайну інтер’єрів, вміння 
використовувати різні типи конструктивних та інженерних рішень, володіють 
прийомами оформлення проектних робіт. 



 4. Конкурс проводиться у два етапи: 
  І (місцевий) етап - у закладах освіти. Умови і порядок проведення І етапу 
Конкурсу, склад оргкомітету та журі у кожному закладі освіти затверджуються 
наказом керівника закладу освіти.  
  II  етап – Всеукраїнський у ДВНЗ «Кропивницький будівельний коледж» 
(25015 м. Кропивницький, пл. Дружби народів, 2, (0522)24-89-63). 
 У цьому етапі можуть брати участь студенти-переможці І (місцевого) етапу 
Конкурсу. 
  5. Організаційно-методичне забезпечення Конкурсу та підведення його 
підсумків покладаються на Дніпровську філію ДНУ «Інститут модернізації 
змісту освіти» та Всеукраїнське методоб’єднання викладачів архітектурних 
дисциплін. 
  6. Початок прийому конкурсних робіт на ІІ етап конкурсу з 12 березня 2019 
року, закінчення прийому робіт 12 квітня 2019 року. Упаковка і відправка 
конкурсних матеріалів виконується учасниками конкурсу самостійно за свій 
рахунок через поштового перевізника «Нова пошта» в м. Кропивницький, 
відділення № 16 «Нова пошта» вул. Велика Перспективна, 3/5 на представника 
оргкомітету Ковтун Олександру Анатоліївну, контактний тел. 095-385-06-98. 
   Виставка конкурсних робіт буде проводитись у рамках засідання 
Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів архітектурних дисциплін. 
  7. До робочих органів ІІ етапу Конкурсу належать: 
– організаційний комітет II (Всеукраїнського) етапу; 
– журі. 
  8. До складу організаційного комітету II етапу Конкурсу входять 
педагогічні працівники. Персональний склад додається. 
Оргкомітет II (Всеукраїнського) етапу Конкурсу: 

1) розробляє Порядок проведення та програму заходів II етапу Конкурсу; 
2) організовує зустріч, реєстрацію, розміщення, харчування, культурно-

пізнавальні заходи та від'їзд учасників; 
3) розробляє критерії оцінювання конкурсних завдань, підводить підсумки 

проведення Всеукраїнського етапу Конкурсу; 
4) здійснює нагородження переможців; 
5) складає звіт про проведення II етапу Конкурсу; 
6) сприяє висвітленню результатів Конкурсу у засобах масової інформації. 

 9. Підсумки конкурсу оформляються протоколом з підписами голови та 
членів журі. Копія протоколу та звіт про проведення II етапу Конкурсу, 
затверджені головою оргкомітету, подаються до ДНУ «Інститут модернізації 
змісту освіти» у 10-денний термін після закінчення конкурсу. 
  10. До складу журі II етапу Конкурсу входять педагогічні працівники 
закладів вищої освіти, які братимуть участь у роботі засідання Всеукраїнського 



методоб’єднання викладачів архітектурних дисциплін та науково-педагогічні 
працівники. Персональний склад журі узгоджується до 12 квітня 2019 року після 
подання заявок на участь у Конкурсі від закладів освіти. 
 11. Журі II (Всеукраїнського) етапу Конкурсу: 
 1)  оцінює виконання учасниками завдань і визначає переможців; 
  2)а аналізує якість виконання студентами завдань, виявляє характерні 
помилки та оцінює рівень фахової підготовки студентів, надає пропозиції щодо 
вдосконалення професійно-практичної підготовки техніків з архітектурного 
проектування. 
  12. Оцінювання робіт проводиться за критеріями вирішення трьох типів 
задач: 

1) Композиційні задачі: виявлення композиційних особливостей 
інтер’єрів з урахуванням впливу кольору, форми, глибини простору. 

2) Інженерні задачі: виявлення особливостей використання різних типів 
конструктивних та інженерних систем і мереж в проектуванні інтер’єрів. 

3) Художні задачі: передача сприйняття архітектурного середовища та 
деталей інтер’єру, використовуючи різні графічні техніки. 
  13. Визначення переможців проводиться шляхом оцінювання робіт таким 
чином: кожний член журі отримує набір з 6 карток для кожної номінації  – 1 
червона, 2 сині, 3 зелені, які прикріплюються на перші аркуші конкурсних 
проектів. 
Червона картка відповідає І-му місцю та складає три бали при підрахунку 
результатів конкурсу. 
Синя картка відповідає ІІ-му місцю та складає два бали при підрахунку 
результатів конкурсу. 
Зелена картка відповідає ІІІ-му місцю та складає один бал при підрахунку 
результатів конкурсу. 
  Після голосування журі конкурсу підраховує суму балів кожного 
конкурсного проекту та визначає переможців. 

  14. Переможці II (Всеукраїнського) етапу Конкурсу визначаються за трьома 
призовими місцями і нагороджуються дипломами  в кожній номінації окремо. 

          Матеріально-технічне забезпечення II етапу Конкурсу здійснюється ДВНЗ  
«Кропивницький будівельний коледж», а також з інших джерел, не заборонених 
чинним законодавством. 

Начальник Дніпровської філії   
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»  
Міністерства освіти і науки України                                                      А.В. Гончарова 

 
Голова ВМО з архітектури                                                                           Г.В. Дудіна 



Додаток   

 
С к л а д 

організаційного  комітету  II  (Всеукраїнського)  етапу  
VІІ Всеукраїнського конкурсу курсових проектів 

 з архітектури спеціальності «Архітектура та містобудування»  
серед студентів закладів вищої освіти, 

що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста 
 

1. Таран Олександр 
Володимирович  

- голова оргкомітету II (Всеукраїнського) етапу 
Конкурсу,  директор ДВНЗ «Кропивницький 
будівельний коледж»; 

2. Гончарова Алла 
Вікторівна 

- співголова оргкомітету, начальник Дніпровської 
філії ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 
Міністерства освіти і науки України; 

3. Дудіна Ганна 
Володимирівна 

- голова Всеукраїнського методоб’єднання 
викладачів архітектурних дисциплін, голова 
циклової комісії архітектурних дисциплін 
Дніпровського державного коледжу будівельно-
монтажних технологій та архітектури; 

4. Ковтун Олександра 
Анатоліївна 

- завідувач відділення «Архітектури»ДВНЗ 
«Кропивницький будівельний коледж»; 

5. Чернишова Інна 
Анатоліївна 

- заступник директора з навчальної роботи ДВНЗ 
«Кропивницький будівельний коледж»; 

6. Бурхан Наталія 
Миколаївна 

- голова циклової комісії спеціальних дисциплін 
архітектури ДВНЗ «Кропивницький будівельний 
коледж». 
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