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Студентська наукова конференція 
5 травня 2022 року 

 
Голова оргкомітету – ФОДЧУК Ігор Михайлович, декан факультету 
архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва,  
доктор фізико-математичних наук, професор. 
 
Оргкомітет конференції: 
 
КОРОТУН Ірина Вадимівна – завідувач кафедри архітектури та збереження 
об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, доктор архітектури, професор. 
 
НОВІКОВ Сергій Миколайович – завідувач кафедри будівництва,  
доктор фізико-математичних наук, доцент. 
 
ХІЛЬКО Ігор Олегович – завідувач кафедри містобудування та урбаністики, 
кандидат педагогічних наук, доцент. 
 
КУРИК Дмитро Миколайович – завідувач кафедри декоративно-прикладного 
та образотворчого мистецтва, доцент. 
 
БОЙКО Ярослав Олександрович – голова місцевої організації національної 
спілки архітекторів України  в Чернівецькій області. 
 
ЖУРАВСЬКИЙ Олександр Дмитрович – завідувач кафедри залізобетонних 
та кам’яних конструкцій Київського національного університету будівництва та 
архітектури, доктор технічних наук, професор. 
 
ШКРІБЛЯК Микола Миколайович – директор Буковинського центру 
культури і мистецтва, голова Чернівецького обласного осередку Національної 
спілки майстрів народного мистецтва України, Заслужений діяч мистецтв 
України. 
 
ЯНЧУК Іванна Володимирівна – асистент кафедри будівництва, кандидат 
фізико-математичних наук, заступник декана з наукової роботи. 
 
НОВАК Євгенія Володимирівна – асистент кафедри будівництва, кандидат 
технічних наук. 
 
 
Регламент доповідей – 10 хвилин 
Участь в обговоренні – 5 хвилин 
Робочі мови конференції: українська, англійська 
Підведення підсумків конференції 15:30 



Секція I 
Архітектура та містобудування 

5 травня 2022 року 
початок о 10:00, 8А корпус, 206 ауд. 

https://meet.google.com/aok-cpeg-yuy?authuser=0&pli=1 
 

КЕРІВНИКИ СЕКЦІЇ: 
ФОДЧУК І.М. – доктор фізико-математичних наук, професор 
КОРОТУН І.В. – доктор архітектури, професор 
БОЙКО Я.О. – голова місцевої організації Національної спілки архітекторів 
секретар секції КИСИЛИЦЯ В.С. – студентка 5 курсу 

Кафедра архітектури та збереження об’єктів 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 

10:00-14:00 
магістри 
Боднар Анна студентка 6 курсу 
Архітектурно-планувальні засади організації багатопрофільних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл на прикладі міста Чернівці 
Наукові керівники – д-р арх., проф. Коротун І.В., асист. Горбачова Н.П. 
 
Бродський Олексій студент 6 курсу 
Архітектурно-містобудівні засади реконструкції історичного середмістя 
Чернівців 
Науковий керівник – д-р арх., проф. Коротун І.В. 
 
Бурик Андріана студентка 6 курсу 
Архітектурні засади планувально-просторової організації загальноосвітньої 
школи  
І–ІІІ ступенів на 1000 учнів по вул. О. Пчілки в місті Чернівці 
Наукові керівники – д-р арх., проф. Коротун І.В., асист. Данилюк Н.О. 
 
Гоменюк Анастасія студентка 6 курсу 
Архітектурна організація реабілітаційного центру для людей з обмеженими 
можливостями 
Наукові керівники – д-р арх., проф. Коротун І.В., асист. Данилюк Н.О. 
 
Данилюк Домніка студентка 6 курсу 
Архітектурно-екологічні концепції проєктування дошкільного навчального 
закладу 
Наукові керівники – д-р арх., проф. Коротун І.В., асист. Данилюк Н.О. 
 
Гончаренко Аліна студентка 6 курсу 
Архітектурні особливості композиційного вираження дитячих дошкільних 
закладів 
Науковий керівник – д-р арх., проф. Коротун І.В. 
 



Белоус Крістіна студентка 5 курсу 
Перспективи і задачі архітектурно-містобудівного перетворення громадського 
простору міста Чернівці 
Наукові керівники – д-р арх., проф. Коротун І.В., асист. Довганюк А.І 
 
Кисилиця Валентина студентка 5 курсу 
Архітектурно–інноваційні засади планування відділень закладів охорони здоров’я  
Наукові керівники – д-р арх., проф. Коротун І.В., асист. Довганюк А.І 
 
Шевчук Наталія студентка 5 курсу 
Загальні тенденції розвитку сучасної архітектури 
Наукові керівники – д-р арх., проф. Коротун І.В., асист. Данилюк Н.О. 
 
Ротар Крістіна студентка 6 курсу 
Архітектура громадських просторів 
Наукові керівники – д-р арх., проф. Коротун І.В., асист. Данилюк Н.О. 
 
Тимофійчук Дмитро студент 6 курсу 
Концепція розвитку кварталу історичної забудови м. Чернівці 
Наукові керівники – д-р арх., проф. Коротун І.В., асист. Гомонович С.С. 
 
Чередюк Євген студент 6 курсу 
Науково-дослідна робота студентів–архітекторів ОКР «магістр» на об`єкті 
ЮНЕСКО – Резиденції митрополитів Буковини і Далмації 
Наукові керівники – д-р арх., проф. Коротун І.В., асист. Данилюк Н.О. 
 
Усатюк Любомир студент 5 курсу 
Методичні засади комплексної містобудівної реконструкції в сучасних умовах 
Наукові керівники – д-р арх., проф. Коротун І.В., асист. Гомонович С.С. 
 
Шевчук Юлія студентка 5 курсу 
Актуальні проблеми архітектурно–містобудівного відновлення історичних 
центрів міст 
Наукові керівники – д-р арх., проф. Коротун І.В., асист. Гомонович С.С. 
 
Шимоняк Юлія студентка 5 курсу 
Перспектива розвитку зеленої архітектури громадських будівель 
Наукові керівники – д-р арх., проф. Коротун І.В., асист. Довганюк А.І 
 
Білава Анастасія студентка 6 курсу 
Архітектурно–містобудівні засади організації комплексу студентських 
гуртожитків «Університетський кампус» 
Наукові керівники – д-р арх., проф. Коротун І.В., асист. Горбачова Н.П. 
 
Машицька Інна студентка 6 курсу 
Архітектурні рішення реабілітаційно–оздоровчого комплексу для людей із 
серцево–судинними захворюваннями 
Наукові керівники – д-р арх., проф. Коротун І.В., асист. Данилюк Н.О. 
 
Бобришев Микола студент 6 курсу 
Концептуальні передумови формування теоретичної платформи архітектурно-
планувальних та об’ємно-просторових рішень при проєктуванні загальноосвітніх 
шкіл I–III ступенів із творчо-мистецьким напрямом 
Науковий керівник – д-р арх., проф. Коротун І.В. 



Кафедра містобудування та урбаністики 

14:30-16:30 
бакалаври 
Безверхня Вікторія студентка 2 курсу 
Каталонський модерн у витворах Антоніо Гауді 
Науковий керівник – канд. політ. наук, асист. Баланюк Ю.С. 
 
Волкова Анастасія студентка 4 курсу 
Як скляною пляшкою утеплити будівлю? 
Науковий керівник – асист. Романкевич В.Ф. 
 
Гаврилюк Тетяна студентка 1 курсу 
Літня резиденція прусського короля Фрідріха II Сансусі – реприза архітектури 
французького бароко 
Наукові керівники – д-р арх., проф. Коротун І.В., асист. Данилюк Н.О. 
 
Дроник Віталіна студентка 1 курсу 
«Орнамент та злочин»: революційна архітектура Адольфа Лооса 
Наукові керівники – д-р арх., проф. Коротун І.В., асист. Данилюк Н.О. 
 
Герман Олександра студентка 3 курсу 
Особливості споруд готичної архітектури 
Наукові керівники – д-р арх., проф. Коротун І.В., асист. Данилюк Н.О. 
 
Белінська Катерина студентка 3 курсу 
«Фінляндія-Хол» – витвір мистецтва архітектора Алвара Аалто 
Наукові керівники – д-р арх., проф. Коротун І.В., асист. Данилюк Н.О. 
 
Пилипець Ольга студентка 2 курсу 
Дерев’яні церкви Карпатського регіону України 
Науковий керівник – канд. політ. наук, асист. Баланюк Ю.С. 
 
Колодрівська Софія студентка 1 курсу 
Вплив ідей конструктивізму О. Родченка на архітектуру 20–30 років XX 
століття 
Наукові керівники – д-р арх., проф. Коротун І.В., асист. Данилюк Н.О. 
 
Марчук Настасія студентка 1 курсу 
«Будівельне проектування» Ернста Нойферта – настільна книга архітектора-
проєктанта 
Наукові керівники – д-р арх., Коротун І.В., асист. Данилюк Н.О. 
 
Бернацька Анастасія студентка 3 курсу 
Виконання 3D–моделей в архітектурному проєктуванні та будівництві 
Наукові керівники – д-р арх., проф. Коротун І.В., асист. Данилюк Н.О. 
 
Білоус Анастасія студентка 3 курсу 
Архітектурні особливості ресторану «Under» 
Наукові керівники – д-р арх., проф. Коротун І.В., асист. Данилюк Н.О. 



 
Вдовиченко Вікторія студентка 3 курсу 
Архітектура Шартрського кафедрального собору Діви Марії 
Наукові керівники – д-р арх., проф. Коротун І.В., асист. Данилюк Н.О. 
 
Стоян Сергій студент 3 курсу 
Архітектурні особливості порталів головного фасаду собору Нотр-Дам де Парі 
Наукові керівники – д-р арх., проф. Коротун І.В., асист. Данилюк Н.О. 



Секція II 
Будівництво та цивільна інженерія 

5 травня 2022 року 
початок о 11:00, 8А корпус, 209 ауд. 

https://meet.google.com/izn-mkor-hrq?authuser=0 
 
КЕРІВНИКИ СЕКЦІЇ: 
ФОДЧУК І.М. – доктор фізико-математичних наук, професор 
НОВІКОВ С.М. – доктор фізико-математичних наук, доцент 
ЖУРАВСЬКИЙ О.Д. – доктор технічних наук, професор 
секретар секції БОГДАН М.Р. – фахівець I категорії 
11:00-12:45 
магістри 
Добинда Артур студент 5 курсу 
Виконання бетонних робіт у зимовий період 
Наукові керівники – д-р фіз.-мат. наук, доц. Новіков С.М., канд. фіз.-мат. наук, 
асист. Сумарюк О.В. 
 
Гусак Іван студент 5 курсу 
Демонтаж панельних будинків старого фонду м. Чернівці 
Науковий керівник – канд. техн. наук, асист. Собко Ю.Т. 
 
Керер Богдан студент 5 курсу 
Новітні панелі для облицювання стін Traullit 
Науковий керівник – д-р фіз.-мат. наук, доц. Новіков С.М. 
 
Пасере Тетяна студентка 5 курсу 
Застосування інфрачервоного опалення 
Науковий керівник – канд. техн. наук, асист. Новак Є.В. 
 
Білан Сергій студент 5 курсу 
Костробетон – будівельний матеріал 
Наукові керівники – д-р фіз.-мат. наук, доц. Новіков С.М., канд. фіз.-мат. наук, 
асист. Сумарюк О.В. 
 
Передерко Дмитро студент 5 курсу 
Доцільність проведення реновації для формування опорних шкіл в об’єднаних 
територіальних громадах 
Науковий керівник – асист. Куцик О.В. 
 
Дорофеєв Олексій студент 5 курсу 
Реконструкція громадських і житлових будівель 
Науковий керівник – канд. техн. наук, асист. Новак Є.В. 



13:15-15:00 
бакалаври 
Бордян Віталій студент 4 курсу 
Зведення швидко монтованого модульного автосалону із сендвіч-панелей 
Науковий керівник – канд. техн. наук, асист. Новак Є.В. 
 
Дмитрюк Євгеній студент 4 курсу 
Будівництво індивідуального житлового будинку з вентильованими фасадами 
Науковий керівник – канд. техн. наук, асист. Новак Є.В. 
 
Навчук Ліана студентка 3 курсу 
Ефективність технології кладки цеглою Лего 
Науковий керівник – канд. техн. наук, асист. Собко Ю.Т 
 
Чорній Олександр студент 4 курсу 
Будівництво енергоефективного житлового будинку із SIP-панелей 
Науковий керівник – канд. техн. наук, асист. Новак Є.В. 
 
Лисак Надія студентка 4 курсу 
Будівництво в умовах ущільненої забудови 
Науковий керівник – канд. техн. наук, асист. Новак Є.В. 
 
Василенко Олександр студент 3 курсу 
Доцільність термомодернізації будинків масової серії 
Науковий керівник – канд. техн. наук, асист. Собко Ю.Т 
 
Яворський Олег студент 4 курсу 
Доцільність використання енергозберігаючих вікон 
Науковий керівник – канд. техн. наук, асист. Новак Є.В. 
 
Корнило Ольга студентка 3 курсу 
Вплив графену на новітнє будівництво 
Науковий керівник – фахів. 1 кат. Богдан М.Р. 
 
Морару Михайло студент 4 курсу 
Особливості використання метало-пластикових вікон в сучасному будівництві 
житлових будівель для енергозбереження 
Науковий керівник – асист. Куцик О.В. 



Секція III 
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

5 травня 2022 року 
початок о 11:30, м. Вижниця 

https://meet.google.com/hix-yzga-nac?authuser=0 
 
КЕРІВНИКИ СЕКЦІЇ: 
ФОДЧУК І.М. – доктор фізико-математичних наук, професор 
КУРИК Д.М. – доцент 
ШКРІБЛЯК М.М. – директор Буковинського центру культури і мистецтва 
секретар секції ГАТЕЖ Н.В. – кандидат педагогічних наук, асистент 
бакалаври 
Лясовська Катерина студентка 4 курсу 
Виставкова зала Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича як джерело творчого натхнення 
Науковий керівник – канд. мист., асист. Фединчук О.Б. 
 
Городинська Анастасія студентка 4 курсу 
Історія та розвиток мосяжництва на території України 
Науковий керівник – канд. пед. наук, асист. Гатеж Н.В. 
 
Гордей Анастасія студентка 3 курсу 
Цифрова ілюстрація та живопис. Що є справжнім мистецтвом і чого потребує 
світ? 
Науковий керівник – асист. Жаворонкова М.І. 
 
Збіглей Марія студентка 3 курсу 
Стилістика народної витинанки на Буковині. Особливості творчої манери 
вирізування 
Науковий керівник – асист. Жаворонкова М.І. 
 
Накай Станіслав студент 2 курсу 
Види художньої різьби 
Науковий керівник – канд. пед. наук, асист. Гатеж Н.В. 
 
Мазуряк Анжела студентка 1 курсу 
Писанкарство як вид народної творчості 
Науковий керівник – асист. Генцар М.М. 

магістри 
Червоняк Дарія студентка 5 курсу 
Шийна нагрудна прикраса «Силянка» 
Науковий керівник – асист. Сідор Л.В. 


