
VI зустріч в рамках партнерського проекту
 «Планування та будівництво для історичного міста»

між німецько-українськими університетами Любек-Чернівці
з 24.05.2016 р. по 2.06.2016 р.





1 д е н ь – 2 4 . 0 5 . 2 0 1 6

Саме цього дня відбулося
знайомство українських і
німецьких студентів.
Це відбулося за обідом в
Панській гуральні.

Всі учасники Воркшопу
зібралися у велике коло на
вулиці О. Кобилянській і по
черзі розповідали про себе.
Також, була запропонована
гра пані Зільке «Таємний
друг». Вона полягає в тому,
що в кожного українського
студента повинен бути друг з
німецької  сторони, і
навпаки, при чому вони не
мають знати про це.

Після смачного обіду
студенти та професори
пішли на екскурсію старим
містом, яку проводила
доцент кафедри архітектури
Коротун Ірина Вадимівна.
Також, була проведена
екскурсія в Резиденції
митрополитів Буковини і
Далмації.

2  д е н ь – 2 5 . 0 5 . 2 0 1 6

Другий день розпочався з
прогулянки по проспекту
Незалежності, яка перейшла
на вулицю Шухевича і
привела усіх до 8 корпусу
ЧНУ – факультету
архітектури, будівництва та
декоративно-прикладного
мистецтва.

Німецькі гості із
задоволенням відвідали
корпус, архів, аудиторії, в
яких навчаються студенти, а
також переглянули деякі
найкращі роботи



українських студентів:
макети, проекти, малюнки.

Після обіду українсько-
німецька делегація
відправилися у м. Вижницю,
де буде проводитися
Воркшоп. За вечерею вони
обговорили свої очікування,
плани щодо майбутнього
проекту.

3  д е н ь –  2 6 . 0 5 . 2 0 1 6

В першу половину дня
відбулася екскурсія  у
м. Вижниця. Її провів мер
міста – Чепіль Олексій
Георгійович. Студенти та
викладачі були вражені
мальовничим гірським
містом і його давньою
історією. Було пройдено 10
ділянок  для майбутніх
сумісних проектів
українських та німецьких
студентів.
Розпочав екскурсію мер з
центральної площі, яка є
сильно видовженою з заходу
на схід. В західній частині
збереглась будівля ратуші,
яку було зведено на початку
ХХ століття. Практично
протягом всієї своєї історії
споруда виконувала
адміністративні функції. В
часи незалежності тут
спочатку розташовувалось
казначейство, а тепер -
міський суд. Перед ратушею
стоїть пам'ятник Лук'яну
Кобилиці - ватажку народних
повстань у 1843–1844 і 1848–
1849 роках.  В східній частині
площі стоїть пам'ятник
Тарасу Шевченку. Навпроти
пам'ятника Кобзареві
розташовується одна з
колишніх синагог міста.



Також студенти відвідали
Вижницький коледж
прикладного мистецтва ім.
В. Ю. Шкрібляка, завітали на
кафедру  декоративно-
прикладного мистецтва та
кафедру образотворчого
мистецтва та графіки.
Після обіду розпочався
Воркшоп.  Було
представлено місце для
реалізації ідей студентів –
місцева центральна
бібліотека. Кожному студенту
було запропоновано обрати
одну ділянку (місцевість) та
один об’єкт у м. Вижниця, що
найбільше зацікавив їх.
Першим завданням було
знайти і зобразити місцевість
та генплан обраної території,
розташування окремого
об’єкту. Виділити там
позитивні та негативні риси,
занотувати їх.
Після виконання усіх дій,
студенти зібрались для
обговорення та розподілення
на окремі чотири
інтернаціональні групи. У
кожній групі повинно було
бути по одному будівельнику.
Будівельники-інженери
обрали ділянки для
продовження роботи на
відповідних територіях у
м. Вижниця. А ті студенти які
вибрали цю територія або
прилеглі до них, приєднались
до їх групи.
Отже, студенти були поділені
на групи і почали плідно
опрацьовувати свої
матеріали для подальшого
спільного проекту.
Третій день пройшов успішно
та  продуктивно. Українські та
німецькі студенти знайшли
спільну мову між собою і
дружно спілкувались під час
вечері.



4  д е н ь –  2 7 . 0 5 . 2 0 1 6

Четвертий день розпочався з
активної роботи українських і
німецьких студентів над
проектами.

Саме цього дня вони вже
презентували концепцію
своїх об’єктів, територію їх
розташування,
запропонували вирішення
нагальних проблем
місцевості.

Відбулася дискусія, де
викладачі наштовхували
студентів на проблеми, з
якими вони стикнуться в
подальшому процесі
роботи.

У другій половині дня
інтернаціональні групи плідно
працювали з викладачами,
прислуховувалися до порад
провідних архітекторів.
Коректували свої
напрацювання. Ще раз
поверталися на  обрані
ділянки і уважніше
опрацьовували їх.

5  д е н ь –  2 8 . 0 5 . 2 0 1 6
Відбувся захист проектів на
центральній площі в місті
Вижниця.
Перша група
Група прийняла рішення
створити туристичний шлях.
Визначили три основні
об’єкта - автовокзал, траса,
з/д вокзал через які він буде
проходити. Група поділила
маршрут на три частини:
1)Зелена частина -
охоплювала територію
"Вічового майдану". В цій
частині вирішили зробити
парк.
2) Історична частина -



охоплювала велику частину
міста з історичними
будівлями. Вона потребує
реставрації і оновлення.
3)Індустріальна - частина
міста, яка знаходиться
ближче до з/д вокзалу.
Перевагою проекту є те, що
об’єкти - лавиці, стенди з
картою, невеликі
майданчики з навісом,
можна реалізовувати
поступово і маючи невеликий
бюджет.
Друга група
Ідея проекту полягає в тому,
щоб оновити центральну
площу м. Вижниця, та
об'єднати її з невеликою
площею перед Синагогою,
перекривши вулицю. На
площі існує два простори.
Перший - перед судом, являє
собою зону відпочинку для
дітей і дорослих, і
складається з зелених
насаджень та каменю. Цей
простір відокремлюється від
іншого павільйоном.
Навпроти цієї площі
розташований ресторан.
Другий простір - культурна
зона, перед синагогою.
Фонтан модернізується.
 Потік людей ніби
"просочується" через зелену
зону до синагоги.
Вище розташована відкрита
площа, на якій може
встановлюватися сцена для
проведення культурних
заходів, або каток у зимову
пору та інше.
За основу цієї ідеї взято
вулицю у Любеку, яка
називається "Breite Strasse"
На оновленій площі
перевагою є те, що з’явився
вільний простір, який
направляє потік людей через
всю площу.



Третя група
Студенти вибрали верхню
частину міста по вул.
Л. Кобилиці в місті Вижниця.
Зробивши аналіз всіх
переваг та недоліків цієї
території вони вирішили , що
треба перетворити дану
ділянку на оглядову та
рекреаційну зону. Для цього
потрібно влаштувати місце
відпочинку для мешканців.
Студенти створили 3
різнорівневі тераси, на
нижній знаходились
туристичні біноклі. Наступна
тераса слугувала
рекреаційною зоною ,
крайня тераса для
прогулянок .
Для того щоб реалізувати
даний проект потрібно :
- замінити зелені насадження
(вирубати дерева, які
заважать вигляду на
краєвид);
- посадити низькорослі
насадження з метою
усунення візуального
спостереження споруд які
знаходяться нижче;
Таким чином студенти в
проекті об’єднали нижню та
верхню частину міста.
Четверта група
Об’єкт проекту – центральна
площа в місті Вижниця.
Ідея – звільнення площі від
усього, що розділяє її, робить
більш закритою. Площа має
бути осередком і початком
сучасного в місті. Проте, не
повинна перетягувати увагу
від історичних будівель
навколо площі.
Для того щоб реалізувати
даний проект потрібно:
- Фонтан перенести на місце
пам’ятника;

- Створити підсвітку біля



фонтану та на площі;
- Пам’ятник Тарасу

Шевченку перенести
до Синагоги;

- Перед Синагогою, по
різні боки від
пам’ятника, поставити
сучасні лавиці.

По закінченні усіх доповідей
Олексій Георгійович
подякував українсько-
німецьким студентам за їх
ідеї  і проекти щодо
оновлення міста, а також
задумався над реалізацією
деяких з них в майбутньому.

6  д е н ь –  2 9 . 0 5 . 2 0 1 6
Цього дня українсько-
німецька делегація
відправилася на Перевал
Німчич – одне з найбільш
мальовничих місць у
Буковинських Карпатах.
Звідси відкривається чудовий
краєвид гірської долини,
якою тече річка Черемош.
Неподалік від перевалу
знаходяться найцікавіші
пам’ятки природи
Буковинських Карпат:
дивовижні скельні утворення
Соколине око та Протяте
Каміння, печера Олекси
Довбуша – відважного
народного ватажка 30-40рр.
XVIII ст. Пройшовши цей
маршрут екскурсій студенти
та викладачі зупинилися
пообідати в кафе «Червона
Рута», що знаходиться в серці
перевалу і почали збиратися
виїжджати в Чернівці.

7  д е н ь – 3 0 . 0 5 . 2 0 1 6

30 травня відбувся VІ
симпозіум у рамках
українського-німецького
партнерського проекту
DAAD «Історичне місто» в



Блакитній залі п’ятого корпусу
Чернівецького національного
університету
 ім. Ю. Федьковича.
Розпочав симпозіум
вступним словом декан
факультету архітектури,
будівництва та декоративно-
прикладного мистецтва
Фодчук Ігор Михайлович.
Передав слово ректору
університету Мельничуку
Степану Васильовичу.
Далі слово було надано
головному архітектору міста
Чернівці - Хілько Наталії
Олексіївні.
Виступали доценти кафедри
архітектури Коротун Ірина
Вадимівна та Пікущенко Олег
Леонідович;
голова Чернівецької обласної
організації НСАУ Бойко
Ярослав Олександрович;
начальник відділу охорони
культурної спадщини
Чернівецької міської ради –
Пушкова Олена Дмитрівна.
Німецький практикуючий
архітектор - Нікола Петерайт.
Після обіду відбулася
екскурсія до житлового
комплексу «Водограй».
Житловий комплекс
"Водограй" розміщений в
парковій зоні в місті Чернівці
по вулиці Воробкевича. Саме
тут розвинена сучасна
інфраструктура, зручна
транспортна розв'язка.
Комплекс забезпечений
новими автономними
мережами і власної
трансформаторною
підстанцією.
Провів екскурсію  головний
архітектор проекту
Пікущенко Олег Леонідович.
Він ознайомив студентів з
цією місцевістю і
особливістю проекту.



8  д е н ь –  3 1 . 0 5 . 2 0 1 6
Розпочався день з екскурсії в
Кам’янець-Подільський.
Студентів та викладачів
зустрів екскурсовод в центрі
міста на Вірменській площі,
де і розпочалася екскурсія.
 На площі Вірменський ринок
присутні декілька
адміністративних будівель.
На розі площі – колись був
палац Вірменського
єпископа (15 століття), який
зараз є відділом музею з
колекцією ідолів у
внутрішньому дворику.
Безпосередньо над площею
нависає дзвіниця
Вірменського собору. Тут
також знаходиться будівля
колишнього Окружного суду.
Потім була проведена
екскурсія в Камянець-
Подільській фортеці. Відома
з XIV століття як частина
оборонної системи міста
Кам'янець, колишньої столиці
Подільського князівства XIV–
XV ст., Подільського
воєводства XV–XVIII ст., а далі
Подільської губернії (1793–
1924 pp.). Є частиною
Національного історико-
архітектурного заповідника
«Кам'янець», що належить до
«Семи чудес України».
Після обіду в кафе «Мрія
козака» делегація
відправилася в Хотин.
Відвідали Хотинську фортецю
— фортеця XIII–XVIII століть у
місті Хотині на Дністрі, що у
Чернівецькій області,
Україна. Сьогодні на
території фортеці
розташований Державний
історико-архітектурний
заповідник «Хотинська



фортеця». Одне з семи
чудес України.

9  д е н ь – 0 1 . 0 6 . 2 0 1 6
1 червня відбулася екскурсія в
Чернівцях в музеї історії та
культури євреїв Буковини.
Слухачі були ознайомлені з
єврейським культурним та
політичним рухом кінця ХІХ —
початку ХХ ст., а також
повсякденним життям євреїв,
їх професіями,
уподобаннями та духовними
потребами. Окреме місце
посіли матеріали, присвячені
діяльності культурних
товариств, що протистояли
німецькій, а пізніше
румунській асиміляції.
Ґрунтовна розповідь
присвячена першій всесвітній
конференції мови їдиш (1908
р.). У період між двома
Світовими війнами культура
відігравала вагому роль в
житті буковинського
єврейства.
Також цього дня відбулася
прощальна вечеря
українсько-німецької
делегації та запрошених
гостей в ресторані «День і
ніч».

1 0  д е н ь – 0 2 . 0 6 . 2 0 1 6
Українські студенти вирішили
зробити подарунок
німецьким студентам і
запросили їх пограти в
пейнтбол.
В кінці гри – дружба
перемогла.
Ввечері українська сторона
проводжала німецьку
делегацію додому. Всі
обмінялися своїми
контактами та чекають нової
зустрічі та співпраці уже в
Німеччині.



.

Christian  Adelmeyer
«Перший час був не впевнений чого
очікувати. Все не знайомо. З кожним
днем перебування у Вас приносило все
більше задоволення. І я дуже щасливий,
що прийняв участь у співпраці з
українськими студентами»

Per Schmidt

 «Дуже приємно знаходитися в Україні.
Познайомився з новими людьми, новою
нацією, життєвими ситуаціями. Сподіваюся
підтримувати контакт з українськими
студентами»

Azad Muhammed
«Для мене це великий досвід – співпраця
з іноземцями. Так як в кожній країні
мислять по-різному. Мається на увазі
підходи до роботи. Бачення ситуації при
розробці проекту були різні, оскільки
поєдналися дві культури. Але результат
вийшов доволі хороший і цікавий»

Враження німецьких студентів від Воркшопу



Stanislav  Falkenhof
«Перш за все це дуже позитивний досвід:
було дуже весело і цікаво. Сподобалося
порівнювати міста Німеччини та України
так як архітектурна складова їх різна.
Дуже здивувало наскільки відверті і відкриті
у спілкуванні українські студенти»

Falk Zepmeisel
«Приїхавши в Україну, не знав чого
очікувати. Дуже сподобався
український менталітет,
комунікабельність українських
студентів.
Дуже щасливий, що приїхав в Україну і
хотів би, щоб українські студенти
відвідали Німеччину. Гадаю, що  наші
країні мають багато чого вчитись один
в одного. Попри мовні бар’єри доволі
легко знаходили спільну мову. У нас була і німецька, і англійська, і
українська мови, а також мова жестів. Попри різниці в сприйнятті
проблеми, знаходили рішення і досягли спільної мети. Я був би
радий ще раз завітати в Україну. Гарно дякую за все»



Єлізавета Карманчикова

 «Від Воркшопу отримала масу позитивних
вражень. Спілкування із іноземними
студентами дало змогу порівняти рівень
знань і мотивувало мене. Дуже сподобались
екскурсії по містам і похід у гори.
Порадували теплі відносини як між
студентами, так і між студентами і
викладачами. Дні Воркшопу пролетіли
непомітно, сумно було прощатися з нашими
гостями. З нетерпінням чекаю на зустріч у
Німеччині»

Сергій Маршавка

«Це був досить цікавий проект, під час якого
ми разом з німецькими колегами працювали
над спільним завданням. Кожен з учасників в
команді з індивідуальним підходом ставились
до вирішення певних професійних проблем. В
результаті роботи я отримав чудовий досвід, а
також багато задоволення, приємних
моментів від спілкування з іноземними
колегами»

Надія Пилипко

«Ці 10 днів Воркшопу були самими
насиченими та яскравими в моєму житті.
Щодня були нові враження. Змінився погляд
на деякі речі. У мене з'явилася величезна
мотивація зробити щось нове, навчитися
тому, що могло б надихнути інших і змусити
їх бути інноваційними, щоб люди почали
думати креативніше в рамках або поза
рамками архітектури»

Враження українських студентів від Воркшопу



Андрій Лукащук
«Це були 10 днів прекрасних зустрічей і
спілкування з німецькими студентами.
Першою нашою зупинкою була подорож
по місту Чернівці. Німецькі студенти були
вражені архітектурою нашого міста. Далі
наша подорож продовжилася в м.
Вижниця, де спільно з німецькими
студентами ми розробляли архітектурні
проекти по покращенню туристичної
привабливості міста. За чотири дні ми
представили ці проекти меру Вижниці.

Протягом цього часу я отримав досвід від німецьких колег та
поділився своїм. По приїзду з Вижниці ми також відвідали два
старовинних міста  Кам'янець - Подільський та Хотин.  Від цієї
співпраці з іноземними студентами я отримав великий досвід, а
також багато задоволення і приємні спогади»

Ірина Рафал
«Цей захід був незабутнім. Дуже
сподобалось працювати в команді з
німцями, адже робота проходила досить
легко та згуртовано. Кожен у команді
відігравав важливу роль, яку ніс до кінця
Воркшопу. Те що ми виконували було дуже
захопливим та цікавим завданням, а ще
приємніше було робити це разом.
Також важливим було те, як ми підійшли до
завдання, тобто ми швидко зорієнтувались з

метою та концепцією нашої  праці. Загалом все було неймовірно
та чудово, надіюсь що цей захід буде продовжуватись і надалі»

Семенюк Катерина

«Від нашої короткої співпраці та невеликої
подорожі в мене залишились лише



найкращі спогади та враження. Я вже брала участь у цьому
семінарі раніше, проте цього разу все було неймовірно цікаво,
особливо поїздка до Виженки. Всім було дуже сумно прощатись із
німецькими студентами та викладачами. Сподіваюсь, у них теж
залишились лише найкращі та найпозитивніші враження від
приїзду до нас. І я з великим нетерпінням чекаю нової зустрічі та
подорожі до міста Любек»

Олена Жовтожук

«Наверно это лучшее, что может получить
студент-первокурсник - возможность
получить бесценный опыт общения и
работы с иностранными студентами. В
первую очередь, Воркшоп подарил нам
множество друзей и позитивных эмоций,
позволил взглянуть на обычные вещи с
необычной точки зрения и "впитать"
некоторый дух заграничного менталитета,
стать более развитым и интересным

человеком»

Діана Гурінова

«Цей Воркшоп був не тільки
надзвичайним  досвідом для мене та інших
студентів, але й послужив фундаментом для
створення міцної дружби між українськими
та німецькими студентами. Колективна
робота – один із найнасиченіших  моментів,
адже єдність була сформована одразу»

Артем Пасічник

«Перш за все, що мені сподобалось - це
спілкування. Я думав, що мовний бар’єр буде
дуже сильним та нам не вдасться нормально
спілкуватись, а працювати в групах тим
більше. На мою думку, перекладачі були
потрібні лише в крайніх випадках.



По-друге, що мені сподобалось - це повага до думки іншого,
особливо це проявлялось у Воркшопі. Німецькі професори влучно
показували нам наші недоліки, але не нав’язувати своєї думки,
що потрібно зробити лише так і ніяк інакше. Давали свободу дій,
але в той час направляли нас на правильний шлях. І це було
дійсно круто. Сподобалось також те, що дали дуже малий
проміжок часу, щоб вибрати територію та обдумати основні
проблеми ділянки. Саме обмеження в часі змушує швидше
думати. Ще одна річ, яка мені дуже сподобалась - робота в групі.
Кожен мав свою точку зору і пропустити її повз вуха було б
необачно. Хтось бачив те, чого не бачив іншого і це явно
позитивна річ. Кожен робив те, що вмів найкраще, тому група
працювала дуже злагоджено»

Євген Попович

«Воркшоп став цікавою подією в кінці
важкого навчального року. Знайомства і
бесіди із закордонними студентами
принесли нові враження, не менш цікавою
була робота в команді над проектом у
Вижниці. Загалом гарно проведений час,
який я думаю запам’ятається їм і нам, і ми
надалі будемо підтримувати дружні і
партнерські стосунки в майбутньому»

Анастасія Захарія

«Можливість такої співпраці з німецькими
студентами дозволила насамперед не тільки
удосконалити свої творчі навики у нових
формах роботи, але й дала можливість
відчути на собі усю яскравість спілкування з
представниками іншої культури»



Вікторія Головещенко

«Навіть не знаю що більше мені сподобалось -
відпочивати чи працювати під час проекту. Не
можу без усмішки згадувати той час. Ці два
тижня були надзвичайно цікавими і
продуктивними і залишили дуже багато
позитивних емоцій»

Тетяна Боднарюк

«Ці два тижня ,що ми провели разом із
німецькими студентами залишаться
яскравим спогадом у моїй пам'яті.
Воркшоп був дуже корисним для мене ,так
як я отримала багато нових знань, нової
інформації, нових друзів. Особливо хочу
відзначити та подякувати за чудову
можливість співпраці з іноземними
студентами, за чудову організацію цього
воркшопа. Хотілось би і надалі продовжувати
її»


