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 Протягом трьох плідних років років (2013-2016 рр.) між Університетом 

прикладних наук міста Любек (Німеччина) та Чернівецьким національним 
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університетом імені Юрія Федьковича (Україна) відбувся проект «Планування та 

будівництво для історичного міста». 

 Передісторією проекту слугував перший контакт у 2012 році між 

університетами завдяки програмі "Сприяння демократії в Україні" DAAD було 

організовано два двотижневі компактні семінари зосереджені на політичну тему 

«Демократія в будівництві», що були успішно проведені в Любеку та Чернівцях, за 

участі близько 25 німецьких та українських студентів та викладачів напряму 

«Архітектура та будівництво». Значна увага була зосереджена на питаннях 

проведення санації старої частини міста Чернівці, які надалі стали 

основоположними в спільному фаховому проекті обміну досвідом, кооперацією 

між університетами у фаховому плануванні та будівельній галузі. 

Передумови 

 

 Сучасне планування та забудова старої частини міста Любек (Світова 

спадщина ЮНЕСКО від 1982 р.) характеризується традицією, визначеною п’ятьма 

факторами: 

 

–   місцева політика санації та підтримка збоку громадян; 

–   планування міста та реалізація даних проектів; 

–   залучення висококваліфікованих архітекторів, професійних інженерів до 

відповідних будівельних робіт у межах старої частини міста; 

–   часткове залучення будівельних підприємств до відповідних робіт у межах старої 

частини міста; 

–   вища школа, що популяризує проблеми процесу санації. 

 У старій частині міста Чернівців – територія колишньої Габсбурзької монархії – 

ситуація є досить подібною. З 2011 року місто як буферна зона разом із колишньою 

Резиденцією Буковинських Митрополитів та Далмації, занесене до списку об’єктів 

Світової спадщини ЮНЕСКО. Потреба санації виникає зважаючи на раннє 

заснування самого міста та його колишні культурні та політично-економічні зв’язки. 

Необхідним було зокрема усвідомлення того, що для збереження та подальшого 

розвитку міста важливі різні архітектурні, проектно-планувальні та інженерно-технічні 

підходи. 

Цілі та завдання проекту 

 

 Ціллю партнерства стало вивчення досвіду особливостей розвитку 

архітектурної та будівельної галузей двох країн, регіональних особливостей розвитку 

архітектурного середовища в історичному місті, навчальних  характеристик 

архітектурної та будівельної спеціальностей та дослідження типових містобудівних 
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процесів даних напрямків з максимальним залученням зацікавлених осіб на всіх 

рівнях архітектурно-будівельних етапів.  

 

 Основні завдання проекту були спрямовані:  

–  на  новий  європейський  рівень  організації  наукового  та  навчального процесу  

якісної  підготовки  фахівців  будівельників  та  архітекторів,  які потрібні для 

реконструкції та реновації історичної частини міста;  

–  для  виходу  на  новий  рівень  комунікації  між  студентами  та  наукових дискусій  

викладачів  з  іноземними  партнерами  та  колегами;  

–  проведення  спільних  симпозіумів,  воркшопів  та  тренінгів  з  німецькими 

колегами;  

–  для  налагодження  співпраці  між  громадськими  організаціями  та культурними  

асоціаціями,  бізнес  партнерами  та  міською  владою  у м. Чернівці.   

  

Проекти 

 

 Впродовж реалізації проекту був розроблений та проведений чіткий план 

роботи: 

–  взаємний 10-тиденний візит та проведення фахових симпозіумів із студентами та 

викладачами (двічі на рік); 

–   постійний обмін та практика студентів в обох університетах; 

–   створення багатомовного фахового глосарію;  

– практичне сприяння у формуванні навчального процесу партнерського 

факультету в Україні та налагодження контактів з іншими українськими та 

німецькими університетами та установами. 

 

2013-2014-2015-2016 

 За три роки існування проекту відбулось 7 симпозіумів архітекторів та 

будівельників в двох країнах учасниках.  

 Ці візити включали в себе: 

–  кілька денні воркшопи у різних містах України та Німеччини для студентів 

архітекторів та будівельників з двох університетів під керівництвом професорів та 

викладачів; 

–  проведення фахових доповідей, зустрічей із представниками управлінь та 

проектних організацій; 

–  презентації діяльності підприємств, проходження пасивної практики на 

виробництвах, відвідування будівельних майданчиків, проходження річної практики; 

 

–   проведення семінарів та зустрічей із представниками будівельних підприємств та 

навчальних установ, відвідування будівельних виставок та спілок; 
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–  висвітлення важливих фахових тем у дистанційному навчанні (українською та 

німецькою мовами), фаховий глосарій та обмін досвідом між викладачами; 

– безпосередній контакт із будівельними компаніями, об’єднаннями та 

недержавними організаціями; 

– відвідування міст та проведення екскурсій з повним історичним екскурсом для 

студентів та викладачів, а також знайомлення з сучасною архітектурою. 

 

 Воркшопи проходили в інтернаціональних командах. Головною метою було 

створення груп в яких були б і архітектори та будівельники з двох навчальних закладів, 

які повинні були знайти спільну мову з подальшим обговоренням та  виконанням 

остаточного проекту за стислий проміжок часу та представлення його на широкий 

загал. 

 Теми воркшопів за ці роки мали широкий спектр завдань: 

–    влаштування розвідного моста на березі річки Траве (м. Любек); 

– внутрішній простір господарського подвір’я Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці); 

– регенерація скверу біля Костелу Пречистого Серця Ісуса (м. Чернівці); 

– регенерація фрагменту території Нижнього міста, серед квартальної території у 

межах вулиць П. Сагайдачного, Синагоги та Удонова (м. Чернівці); 

– покращення міського середовища в межах площі Карла (м. Відень); 

– створення та відновлення громадських місць в м. Вижниця (Чернівецька обл.); 

– регенерація штучного острову на річці Траве (м. Любек). 

 Кожен рік команди показували гарні результати проробленої роботи над 

проектами та чітко відстоювали свою думку при їх публічному захисті. 

 За весь період проекту кожен навчальний рік  українські студенти з кафедр 

архітектури та будівництва були студентами по обміну у ВНЗ прикладного напрямку 

міста Любек. Паралельно, товариством «Архітектурний форум Любека», було 

організовано проходження стажування в архітектурних бюро в м. Любеку. Студенти 

проходили практику в таких організаціях та бюро: GPK Architekten, Haufe Petereit 

Architekten, Petersen Pörksen Partner, Schütt Bau. Поєднання дводенного навчання в 

університеті та трьохденної робочої практики на підприємстві надавало великий 

досвід для майбутнього студентів. 

 З 2013 року ВНЗ прикладного напрямку міста Любек працює над онлайн-

глосарієм спільно з ТОВ oncampus та партнерськими закордонними ВНЗ, серед 

яких Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. 

 BauMedia  – багатомовний фаховий онлайн-глосарій термінів архітектури, 

будівництва та місто планування, слугує ресурсом для вивчення, викладання та  

підтримки  міжнародної комунікації між студентами та викладачами з Німеччини, 

Європи, України та Китаю. Нині BauMedia включає більше ніж 1400 фахових термінів 

на 5-ти мовах: англійська, українська, російська, китайська та німецька. 



Gefördert durch | за сприяння: 

  
Wirtschaftspartner | економічний партнер: 

Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-Holstein 

ArchitekturForumLübeck e.V.  

Bauindustrieverband Hamburg Schleswig-Holstein e. V. 

Bund Deutscher Architekten Schleswig-Holstein 

Nationaler Architektenverband der Ukraine, Czernowitz 

 У 2015 році було закуплено низку літературних видань в області архітектури та 

будівництва.   Література доповнила перелік сучасних фахових іноземних видань у 

факультетській бібліотеці. Це дозволило значно підвищити фаховий рівень молодих 

викладачів факультету та удосконалювати набуті знання студентам, а також швидше 

переймати основи сучасного архітектурного проектування та будівництва.  

 У 2015 році група у складі 7 українських асистентів факультету архітектури, 

будівництва та декоративно-прикладного мистецтва провела 2 тижні у ВНЗ 

прикладного напряму м. Любек, де мала можливість отримати інформацію щодо 

навчального процесу та структури ВНЗ у Німеччині, а також оглянути заводи, 

лабораторії та будівельні майданчики. 

 У 2015 році в рамках проекту DAAD було закуплено ряд приладів для 

облаштування лабораторії експертизи, реставрації та діагностики стану будівельних 

матеріалів і конструкцій. Ціль створеної лабораторії полягає у виконанні робіт по 

запровадженню наукових підходів до реставрації історичної частини міста Чернівці 

та збереженню історичної архітектурної спадщини. 

 Також був створений громадський портал «Історичне місто Чернівці», який 

почав функціонувати у  2015 році. Основна мета діяльності інтернет порталу: 

–  обговорення, аналіз, способи рішення проблем реновації, реставрації та   

 експертизи стану будівель в історичній частині міста; 

– публічне висвітлення діяльності громадських організацій: будівельників, 

 архітекторів, художників; 

– дослідження історичної забудови міста Чернівців; 

– моніторинг сучасного будівництва міста. 

 У 2016 році набрав обертів новий формат німецько-українського фахового 

обміну – стажування.  Четверо співробітників Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича тривалий час перебували у ВНЗ прикладного 

напрямку міста Любек (березень-квітень, жовтень-грудень 2016 року). Проведена 

робота в університеті посприяла інтернаціональному підвищенню кваліфікації 

молодих асистентів/викладачів з України. Тематика стажування визначалася 

відповідно до галузі діяльності в рідному університеті. 

 У 2016 році двоє студентів з Любека пройшли практику в рамках проекту 

Німецького товариства міжнародного співробітництва «Інтегрований розвиток міста» 

та у будівельній компаній, яка займається зведенням  житлового комплексу 

«Водограй» у Чернівцях. 

  

  

Висновки 
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 Здійснена співпраця між Чернівецьким національним університетом імені 

Юрія Федьковича та Вищою технічною школою  міста Любек в рамках проекту ДААД 

«Планування та будівництво історичного міста» створила та реалізувала ґрунтовний  

фундамент та підготовку для викладачів та студентів факультету архітектури, 

будівництва та декоративно-прикладного мистецтва, у  науково-дослідній роботі, 

науково-технічній діяльності та практичній сфері  планування та здійснення 

реставрації будівель, охорони пам’ятників, планування середовища, оформлення 

вулиць та площ. 

 Стажування студентів та викладачів кафедр архітектури та будівництва сприяло 

розширенню міжнародних зв’язків та безпосередньому контакті з матеріально-

технічною та науковою базою ВНЗ м. Любек, яка зразково показує поле діяльності 

інженерів, планувальників та архітекторів, а також культурологів, суспільствознавців та 

фахівців з охорони пам’ятників. 

 Продовження роботи над двома інтернет платформами – фаховий глосарій 

BauMedia та громадський портал «Історичне місто Чернівці» надає можливість 

створення подальшого розвитку архітектурної та будівельної співпраці між 

університетами.  

 Участь Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, а 

саме молодого факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного 

мистецтва, у такому міжнародному проекті, надихає співробітників та студентів 

кафедр архітектури та будівництва у подальшому обміні досвідом у навчальному 

процесі та науковій роботі в галузі реставрації та реконструкції, санації будівель та 

споруд в історичному середовищі міста Чернівці.  

 

 

 

 

 


