
Звіт про семитижневе навчально-наукове стажування в Університеті
прикладного напрямку міста Любек (Fachhochschule Lübeck)

в період з 11.03 по 29.04.2016

Цього року я провів сім тижнів в Любеку з метою
стажування, підвищення кваліфікації та обміну
досвідом в рамках проекту DAAD "Практичне
партнерство в рамках історичної частини міста" між
Чернівецьким національним університетом імені Юрія
Федьковича та .ВНЗ прикладного напрямку міста
Любек (Fachhochschule Lübeck - FHL).

В Німеччині існує активна освітня конкуренція
між урядами  різних федеральних земель. Кожна земля
має свої закони і правила в галузі освіти. Німецькі ВНЗ
володіють великою автономією, і активно фінансуються

державою. Навчання безкоштовне. Щосеместру студенти лише сплачують
внесок - триста євро.

Потрібно сказати, що архітектурна освіта в Німеччині не має якогось
єдиного шаблону. Навчання і підготовка студентів може суттєво відрізнятись в
різних університетах.

FHL займається підготовкою бакалаврів і магістрів архітектури, а також
магістрів містобудування. Час навчання бакалавра – шість семестрів, магістра –
чотири семестри (станом на 2015-16 н.р.)

Система освіти в Німеччині, і у FHL зокрема, є дуже комфортною для
навчання і побудована на повній відповідальності студента. Весь навчальний
процес дублюється у віртуальному навчальному середовищі. Там розміщується
вся інформація про курси, теорія, практичні завдання. Існує обов'язкова
реєстрація на всі курси, та на екзамени. Оцінювання успішності студентів
відбувається в електронному вигляді. До речі, якщо студент не здає екзамен з
третьої спроби, то його гарантовано блокують по всій Німеччині. Тому, якщо
життєві обставини не дають змогу студенту нормально вчитись, він може без
проблем зробити перерву в навчанні і продовжити за рік-два.

Особливістю FHL, як ВНЗ прикладного напрямку, є активне залучення
студентів до практики, максимальна наочність навчання. Студенти обов'язково
повинні відвідувати екскурсії на виробництво. Також активно практикуються
колективні завдання. Вміння роботи в команді – це надзвичайно важлива опція
справжнього фахівця.

Найближчі десять років активно зростатиме запит на якісну освіту. Саме
тому Держава має активно модернізувати систему освіти України. А для цього



потрібні значні інветиції. Адже сучасна освіта не можлива без якісного
матеріально-технічного забезпечення.

Основною метою і завданням мого стажування у FHL було:

 Ознайомлення із структурою факультетів і кафедр FHL.
 Ознайомлення із системою навчання архітекторів у FHL, її аналіз та

порівняння.
 Ознайомлення з навчальними планами ОКР бакалавра архітектурних

спеціальностей у Fachhochschule Lubeck. Порівняння навчальних планів
архітекторів FHL та ЧНУ.

 Вивчення досвіду використання віртуального навчального середовища
(MOODLE).

За час стажування вдалося:

 Детально ознайомитись із навчальними планами бакалаврів архітектури
FHL та порівняти їх з навчальними планами ЧНУ.

 Перейнято цікавий досвід освітніх практик.
 Встановлено професійні контакти з колегами із FHL.
 Вибрано англомовну та німецькомовну літературу для факультету

архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва..

Моє стажування збіглось в часі з початком нового навчального семестру в
Fachhochschule Lübeck. Особливо цікавими для мене були перші три тижні із
студентами першого семестру, яких координувала пані Мартенсен (Wiebke
Martensen). Першого тижня ми разом із студентами знайомились з університетом
та правилами навчання в ньому. Також ми ходили на екскурсію історичним
Любеком, яку провів пан проф. Лалейк (Prof. Achim Laleik). Він наочно
познайомив нас з актуальними проблемами сучасної архітектури в старому місті.
Потім разом з пані проф. Руффер (Prof. Melanie Rüffer) ми відвідали виставку
кращих архітектурних проектів BDA-Preis 2015, організовану Спілкою
архітекторів Німеччини (Bund Deutscher Architekten).

Наступного тижня я мав змогу спостерігати, як студенти вчаться
працювати в колективі над різними завданнями в рамках групового підготовчого
воркшопу. Їх керівником була пані Бер (Dr. Phil. Sonja Beer). Третього тижня
першокурсники після вступних лекцій пана проф. Розенфельда (Prof. Jürgen
Rosenfeldt) створювали свій перший проект однородинного житлового будинку
(Einfamilienhaus). Я був одним із туторів  і мав змогу допомагати студентам,
якщо в них виникали питання. Але, глибше занурившись у завдання я зрозумів,



що не зможу допомогти в деяких питаннях, оскільки наші країни мають дещо
різні норми й правила в проектуванні.

Крім того, я відвідував різні лекції та
спілкувався з викладачами і студентами
протягом всього часу. Мав цікаві діалоги з
паном Шварце (Prof. Frank Schwartze),
паном Лалейком (Prof. Achim Laleik), пані
Шмідт (Kathleen Schmidt) та іншими.
Приємно, що мені вдалось побувати
студентом, адже я відвідував уроки
англійської та німецької мови. Особливо
цікавими були лекції німецької з пані
Хайнонен (Dozentin Frau Maren Heinonen).

Завдяки пану Брендле (Klaus Brendle) мені вдалось побувати на кількох
заходах і презентаціях Архітектурного форуму (ArchitekturForumLübeck) та
поспілкуватись з практикуючими архітекторами Любека. А з паном Оферманом
(Prof. Helmut Offermann) ми відвідали конференцію по темі бетону.

На вихідні я та мій колега Олександр подорожували по різним містам
Німеччини. Ми відвідали Берлін, Гамбург, Кіль, Шлезвіг, Флензбург. Всі ці
міста мають багату архітектуру: від історичної – до сучасної, тому це був
чудовий емпіричний досвід для мене, як для архітектора.

На кінець хочу подякувати пані Гюпер (Silke Hüper) за відмінну
координацію! А також всім співробітникам Fachhochschule Lübeck, з ким я мав
нагоду бачитись і спілкуватись!

За час стажування я отримав багато цікавої і важливої інформації. Досвід і
знання, набуті мною у Fachhochschule Lübeck будуть використані для
вдосконалення навчально-освітнього процесу на факультеті АБДПМ ЧНУ.

Асистент каф. архітектури Юрій Пуршега


