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З 3-го по 16-те жовтня 2016 року відбувся візит української делегації факультету
архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича до Німеччини. Цим візитом
підводиться підсумок трьохрічного німецько-українського проекту співпраці вищих
навчальних закладів Чернівці-Любек.
Українську сторону очолив декан, доктор фізико-математичних наук,
професор Фодчук Ігор Михайлович, а також до її складу увійшли співробітники
факультету: доцент, кандидат архітектури Коротун Ірина Вадимівна; завідуюча
кафедри образотворчого мистецтва Жаворонкова Мирослава Іллівна; доцент,
заступник декана з навчально-методичної роботи Струк Андрій Ярославович,
асистент Гуда Наталія, фахівець І категорії Малярчук Марина, студенти кафедр
архітектури та будівництва й два перекладачі.
Делегацію з німецькою сторони склав професор, інженер з будівництва,
керівник проекту DAAD Гельмут Офферманн; архітектор, координатор проекту
DAAD Клаус Бренде; професор Франк Швартце; член ГО «Архітектурний форум
м. Любек» Єва Альбота; координатор проекту DAAD Зільке Гюпер, а також група
німецьких студентів.

Проект, що добігає кінця, тривав 3 роки і виконувався за програмою,
узгодженою партнерськими сторонами.
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Для української сторони важливими факторами, що здійснюють суттєвий
вплив являлись практико-методологічні формування і подальший розвиток
спеціальностей архітектура і будівництво в ЧНУ імені Юрія Федьковича,
матеріально-технічна допомога, надана партнерами з німецької сторони в цілях
зміцнення освітньо-технічної бази архітектурної та будівельної спеціальностей.

Технічні та інформаційні засоби, надані німецькою стороною дозволяють
покращити та удосконалити освітньо-методологічні підходи і підвищити рівень
підготовки студентів. Особливе значення мають програми стажування викладачів і
студентів, які реалізуються в даному проекті.
У 2016 році відбулося два Воркшопи, перший з яких відбувся в Україні
(м. Вижниця), а другий – у Німеччині (м. Любек).
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БЕРЛІН
Розпочалася VII зустріч в столиці Німеччини – Берліні, розташованому на
північному сході країни вздовж річок Шпрее і Хафель.

Представник
партнерів
німецької
сторони — викладач університету
прикладних
наук
Любека
(FHL),
архітектор Клаус Брендле ознайомив з
визначними місцями і пам’ятками
архітектури Берліну, з сучасними
напрямами розвитку забудови та
містопланування,
типологічними
особливостями громадських споруд.
Відвідини Берліну почались з Урядового
кварталу, де знаходиться Рейхстаг,
Будинок Пауля Льобе, Будинок Марії
Елізабет Людерс, будинок Якоба
Кайзера,
а
також
Відомство
федерального канцлера Німеччини та
іноземні посольства.
Будівля
Рейхстагу,
є
чи
не
найпопулярнішою пам'яткою Берліна, її
було
побудовано
для
першого
парламенту
німецької
Імперії.
Екскурсія
відбулась
у
просторі
величезного
скляного
купола,
запроектованого
архітектором
Норманом
Фостером,
де
відкривається кругова панорама на
місто. Скло купола має особливе
дзеркальне покриття здатне не тільки
відображати, але й пропускати світло.
Дзеркальні
панелі
оснащені
спеціальними фільтрами, керованими
комп'ютерними програмами.
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Наступним пунктом екскурсії стала Постдамська площа у районі Тіргартен,
на якій перехрещуються декілька важливих вулиць міста. Там знаходиться Музей
кіно, філармонія та Зал камерної музики, Нова національна галерея та картинна
галерея.

Також була проведена екскурсія по об`єкту Світової спадщини ЮНЕСКО –
Музейному острові, де в музеях знаходяться археологічні колекції і мистецтво ХІХ ст.
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Будівля Нового музею, побудована в 1843-1855 рр. в стилі пізнього
класицизму, вважається головним творінням учня Карла Шинкеля,
Фрідріха Августа Штюлера і відомим зразком музейної
архітектури XIX століття. У Новому музеї
розміщені колекції
гіпсових
зліпків
Єгипетського
музею,
Музей
вітчизняних
старожитностей,
етнографічної
колекції.
Найвизначніший
мистецький скарб в музеї – «Погруддя Нефертіті». Виготовлено за
часів правління фараона Ехнатона. Погруддя Нефертіті знайдено
6 грудня 1912 року при розкопках Німецьким Східним
товариством.

Наступний музей, який відвідали – Єврейський музей, який присвячений
майже двом тисячоліттям німецько-єврейської історії. Музей, побудований за
проектом відомого архітектора Даніеля Лібескінда, складається з двох будівель:
старої будівлі Коллегіенхауса (суду прусського двору, а потім – Вищого суду
Берліна) і зиґзаґоподібної нової будівлі архітектора Даніеля Лібескінда.
Перша являє собою зразок бароко,
друга
—
деконструктивізму
(аріхітектурного стилю, просякнутого
духом деструкції).
В єврейському музеї немає входу та
видимого фасадного сполучення
між будівлями, вони з’єднуються
через підземний поверх і туди
можна потрапити тільки через
Будинок колегії.
Його цинковий фасад з хаотичними
вузькими
віконними
прорізамиамбразурами збудований так, що
по ньому неможливо зрозуміти:
скільки поверхів і взагалі чи є вони.
Вже тільки потрапляючи всередину,
відвідувачі
втрачали
відчуття
рівноваги, так як підлога музею
знаходиться під нахилом, і вже з
перших кроків необхідно вживати
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певних зусиль для того, щоб рухатися вперед.
Ще однією зупинкою в Берліні, для колег
архітекторів, став житловий район
Ганзафіртель побудований в 1957 році в
рамках
Міжнародної
будівельної
виставки.
В
цьому
районі
працювали
53
архітектори з 13 країн світу. Тут почалась
перебудова зруйнованої під час Другої
Світової війни Ганзи в стилі післявоєнного
модерну.

ЛЮБЕК
Екскурсію старим містом Любек
провів архітектор Клаус Брендле.
Розповів давню історію з часів
заснування. У XIII-XVII століттях в
Північній Європі був створений союз
німецьких вільних міст для захисту
торгівлі і купецтва від влади феодалів
і від піратства. Членами знаменитого
Ганзейського союзу були близько 200
великих і малих міст. А найбільшим
центром союзу було місто Любек.
Вільним Любек залишався до 1937
року.
У Любека є чудове старе місто, яке частково постраждало під час
бомбардувань, але було відновлене. Любек настільки зберіг дух старовинного
ганзейского міста, що багато його історичних об'єктів в старому місті внесені до
списку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Все найцікавіше знаходиться на
острові, що дуже зручно.

По дорозі від вокзалу жителів та туристів
зустрічають
Голштинські
ворота
(Хольштентор), які є головною пам'яткою
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міста і всієї землі Шлезвіг-Гольштейн. З 2006 року в Німеччині кожен рік виходить
пам'ятна монета номіналом в 2 євро. На самій першій монеті зображені як раз
Голштинські ворота. Сучасні цегляні ворота входили в систему міських укріплень і
були побудовані в кінці 15 століття в готичному стилі.

ЛЮБЦ
Німецька сторона організувала
для української делегації екскурсії
такими містами як Любц і Шверін.
У ході змістовних екскурсій
викладач
Клаус
Брендле
ознайомив
з
професійними
підходами до континентального
містобудівного
розвитку
і
засобами
гармонійного
поєднання
старої
і
нової
архітектуриу
історичному
міському середовищі.

Клаус Брендле проектував головну площу міста Любц і прилеглу до неї
територію. Коли відбувалися будівельні роботи і здача в експлуатацію, архітектор
весь цей був присутній під час виконання поставлених задач.
20-ть років пройшло з того часу, як Клаус Брендле повернувся в це містечко.
На запитання студентів: «Чи памятає хтось з жителів архітектора?», пан Брендле
відповів: «20-ть років тому, жителі міста памятали і знали в обличчя архітектора,
сьогодні, мабуть, ніхто і не згадає…». А саме завдяки йому, це невеличке місто
стало таким затишним.

ШВЕРІН
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Екскурсія
в
місто
Шверін
запам’яталася
візитом
в
однойменний
замок.
Шверінський
замок
розташовується на острові, який
з'єднаний двома мостами, що
сполучають його з містом і
палацовим садом. Він тривалий
час
служив
резиденцією
Шверинських герцогів, а в даний
час в палаці засідає ландтаг
Мекленбурга
–
Передньої
Померанії.
Шверінський замок по праву
вважається символом міста і
одним з найвідоміших у Північній
Німеччині шедеврів архітектури в
стилі романтичного історизму.
Створений за образом відомого
французького замку Шамбор,
Шверінський замок вишукано
з'єднує
в
своєму
вигляді
елементи готики, бароко і
ренесансу.

ВНЗ ПРИКЛАДНОГО НАПРЯМКУ міста ЛЮБЕК
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Важливою частиною проекту
стало ознайомлення з особливостями
організації навчальної діяльності університету прикладних наук Любека (FHL), де
українську делегацію тепло зустрів декан прикладного напряму пан Матіас
Гроткер, а також професор Гельмут Офферманн, який разом з паном Брендле
ознайомили з базовими принципами фахового навчання у вищому навчальному
закладі.
FHL займається підготовкою бакалаврів і магістрів архітектури, а також
магістрів містобудування. Особливістю FHL, як ВНЗ прикладного напрямку, є
активне залучення студентів до практики, максимальна наочність навчання. В
університеті є лабораторії, в яких проводяться випробування будівельних
конструкцій і матеріалів, визначення фізико-механічних характеристик будівельних
матеріалів та діагностика конструкцій.

Також для студентів була проведена інтерактивна екскурсія простором
навчального закладу та прилеглої території у вигляді квесту з різними завданнями.

ВОРКШОП
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Головною частиною і кульмінацією проекта став спільний студентський
воркшоп, який був присвячений проблемі функціонально-просторової організації
центральної частини штучного острова Wallhalbinsel в історичній частині Любека, в
межах буферної зони об`єкту всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО.
КОМАНДА І

Головною ідеєю першої групи було удосконалення громадського простору
штучного острова, а також поєднання історичного міста з сучасним штучним
островом.
Студенти зробили аналіз території і потім
було запропоновано ряд конструктивних
рішень,
які
можуть
покращити
середовище. Щоб вирішити питання
нестачі місця, в будівлі MuK для проведення
різноманітних культурних виставок та
заходів, вони використали існуючу будівлю
неподалік.
Поряд із будівлею MuK
запроектовано невеликі будиночки, які
будуть виконувати функції барів, пабів,
кафе, а вільний простір чудово підійде для
проведення
концертів.
Територія
відпочинкової зони буде містити поле для
міні гольфу, гри в пейнтбол, місця для
стрільби із лука. Біля річки запроектовано
терасовий оглядовий майданчик, з якого
відкривається вид на визначні точки
історичного міста. У зв’язку із витісненням
паркувальних місць на використаній території, передбачено 4-х поверхову будівлю
для паркінгу.
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КОМАНДА ІІ

Ідеєю другої команди було нова розробка планування півострову, який би
поєднував старе і нове місто та створення простору, котрий був би цікавим та мав
попит серед жителів та гостей міста.
Функціональне зонування території острову: паркінг;
пішохідна територія (міст, що сполучає старе місто та
штучний
острів);
рекреаційна
зона;
культурновідпочинкова зона; готельна зона.
Метою цього проекту було зробити острів якомога
комфортнішим й зручним для перебування різних вікових
категорій людей. Студентами було вирішено продовжити
смугу зелених насаджень вздовж усього штучного
острова. Таким чином вони «накрили» приміщення
паркінгу зеленими насадженнями. Поблизу Конгрес-холу
запроектували амфітеатр, де б у хорошу погоду могли
відбуватись різні виступи, а у будні дні слугував б місцем
для відпочинку мешканців та гостей міста.
КОМАНДА ІІІ
Третя команда запропонувала замкнути «зелене коло» навколо історичної
частини міста Любек, змінити, покращити функції штучного острова та поєднати
його частини за допомогою «зеленої лінії».
Поділ острову на функціональні зони відбувався таким чином: транзитна зона,
спортивна, рекреаційна (парк), зона субкультури, культурна, мистецька, готельна,
зона «їжі та напоїв», вхід в старе місто. Для покращення функцій острову студентами
було запропоновано створити дві нові будівлі: мистецького та спортивного центрів.
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За
допомогою
рядових
насаджень дерев підкреслюються
основні
осі
острову,
що
проходять
на
межі
нових
функціональних зон та з’єднують
стару і нову частини міста. Також
проектом було запропоновано
побудувати міст, що об’єднає
новий
житловий
район,
залізничний вокзал із історичною
частиною міста через острів.
Основна ідея замкнення «зеленого кола» навколо історичної частини міста Любек
досягається за допомогою створення великих зон озеленення (парку). Із острова
можемо побачити чудову панораму міста, тому в зеленій зоні, біля спортивного
центру запроектовано сходинкові тераси. Місця для паркування автомобілів були
запроектовані підземними, багаторівневими, які б розвантажили острів від
накопичення транспорту.
КОМАНДА IV
Головною
концепцією
команди
стало
поєднання
історичного міста, сучасного міста та штучного острова, а
також приваблення мешканців і туристів міста та
об'єднання різних культур та субкультур.
Поділ острову відбувся на такі зони:
-житлова та паркова зони;
- культурна зона;
- зона готелів;
- зона кемпінгу.
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Групою було запропоновано на дахах житлових будівель розміщуються сади,
щоб відвести більше місця для відпочинку та прогулянок,. Будівлі поєднуються в
зовнішньому вигляді історичне та сучасне місто. Поряд з житловою зоною також є
парк. Для збільшення культурної зони, біля MuK спроектовано нову будівлю для
проведення концертів, на вершині, якої є оглядові майданчики. Продовживши зелену
лінію по всьому острову, частина, поряд з культурною зоною та готельною, відведена
під кемпінг. Щоб урівноважити частину острову з історичними воротами та зробити її
симетричною, було створено ще одну будівлю, зовнішньо схожу на існуючу.
КОМАНДА V
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Студенти цієї групи провівши аналіз ділянки острову виявили як і плюси так і її
мінуси і для того, щоб посилити позитивні фактори та зменшити негативні, вони
пропонують наступний ряд дій:
- розширити існуючий MuK, додавши ще один поліфункціональний простір;
- запроектувати зони для відпочинку з більшим озелененням.
Розширення MuK потрібно для того, щоб в двох будівлях можно було проводити
декілька заходів одночасно, а щоб це виглядало також композиційно привабливо,
група запропонувала побудувати його на одній лінії з готелем, який вже знаходиться
на даній ділянці. Із зон відпочинку додається – пляж, кінотеатр під відкритим небом,
зона для спортивних ігор, а також довга алея, яка буде з'єднувати всі ці зони. Також
передбачається парковка для автобусів та підземна парковка для автомобілів.
Альтернативний центр залишається без змін.
КОМАНДА VІ

Концепцією передостанньої команди стало збільшення громадського
простору за рахунок зміни транспортної розв′язки. Вони вирішили змінити
транспортні шляхи, що будуть вести поперек штучного острова та зробити
пішохідною зоною площу Хольстентору. Для розвантаження цих шляхів вздовж
острову буде вести пішохідна алея. Також, всі транспортні шляхи які будуть
проходити поперек острова стануть свого роду «мостом» між історичною та
урбаністичною частинами міста. Один із шляхів буде вести від головного вокзалу.
Інші два від житлових та офісних кварталів міста. Останній стане пішохідною зоною
для прогулянки площою Хольстентору.
В проекті виділились 3 основні зони: прогулянкова (променад), житлова зона і
зона озеленення. В житловому просторі було запропоновано створити індивідуальні
житлові будинки поруч з пожежним депо. Рекреаційна ділянка має 2 частини:
закриту та відкриту. Відкрита представляє собою зону озеленення з лавицями, а
закрита – у вигляді павільйонів. Конгрес планується збільшити вдвічі та влаштувати під
будівлею велику парковку.
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Культурно-розважальна ділянка містить в собі
кафе, ресторани та місця відпочинку різних
субкультур. Ділянка променаду буде являти
собою пішохідну зону з виглядом на
історичну частину міста. Готельна ділянка
єдина зона, яка не змінить своє планування,
але змінить рух . Група запланували зробити
алею вздовж штучного острова, що буде
вести до будівлі конгресу. Офісна ділянка
представляє собою великий центр з
офісними приміщеннями. Крім того, була
запроектована підземна парковка.
КОМАНДА VІІ

Головною концепцією проекту останньої команди стало поєднання острова із
новою та старою частиною міста. Об’єкт мав стати своєрідним мостом між
частинами міста та місцем для туристів. З острова відкривається чудовий вид на
стару частину міста, проте на ньому немає нічого особливого, що привабило б
відвідувачів міста. Велику площу займають паркінги.
Студенти вирішили проблему транспортного сполучення додавши два мости,
один з яких є пішохідним. Цей міст мав сполучити масивний житловий квартал із
островом. Люди мали б прямий шлях на острів. Міст для автотранспорту йшов від
напряму головного залізничного вокзалу. Цей міст мав розвантажити кільце навпроти
Хольстенських воріт.
На місці паркінгів на північно-західному
напрямі було вирішено створити парк, який
плавно переходив у багатофункціональну
споруду. Було вирішено її створити як
ландшафтну архітектуру. Дах зробити з
невеликих ухилом, щоб підйом по ньому
не був відчутний. Будівля включала у себе
функції музичного конгресхолу (Musik- und
Kongresshalle
Lübeck),
готелю
та
підземного паркінгу.
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На східній частині острова планувалось розміщення багатофункціонального
комплексу та багаторівневого паркінгу, який міг обслуговувати усі оточуючі будівлі.
Щоб привабити молодь у цей район було вирішено залишити комплекс «Walli»,
в якому збирались різні субкультури міста, а на даху паркінгу створити спортивний
майданчик для баскетболу та футболу, скейтпарк, а також вуличні тренажери.
Берегові лінії планувалось обладнати лавицями та зробити більш зручними для
прогулянок та їзди на велосипеді».

Воркшоп відбувався за сприянням голови Архітектурного Форума Любека пана Зігмунда Коннермана та його заступниці – пані Єви Альботи. Студенти
продемонстрували здатність комунікувати німецькою та англійською мовою,
високий ступінь інтелектуальної сумісності, професійної
підготовки, уміння і
готовність до партнерської діяльності.
Делегація на чолі з деканом факультету висловлює щиру подяку Німецькій
академічній службі партнерста - DAAD, Німецькій урядовій службі співпраці – BMZ ,
іншим партнерам і економічним спонсорам проекту за організацію проекту і
плідну співпрацю і сподівання на створення нових проектів в майбутньому.
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ВРАЖЕННЯ СТУДЕНТІВ

Ірина Рафал
«За час участі у цьому проекті було багато приємних
моментів. Перш за все це важливий досвід у співпраці з
іноземними колегами. Не дивлячись на мовний бар′єр, ми
змогли швидко зорієнтуватись з концепцією нашої роботи та
злагоджено виконати всі поставлені задачі. Сама поїздка була
незабутньою і назавжди закарбувалась в моїй пам′яті. Великого
задоволення отримала від подорожей та цікавих історій тих міст
,в яких ми побували. Надіюсь, що буде ще можливість прийняти
участь в подібних проектах та Воркшопах»

Альона Жовтоножук

«Воркшоп – це коли виходиш із своєї зони комфорту і
вчишся мислити глобально, оцінюючи ситуацію з різних сторін,
зовсім незвичних для тебе раніше. Це не лише створення
проекту, але і навчання роботи у группі з незнайомими людьми і
нескінчений пошук компромісів, обговорень і роздумів»

Єлізавета Карманчикова
«Ця поїздка була неперевершена. Перше що хочеться
сказати, дуже повезло із компанією. Архітектура Німеччини
вразила своєю простотою та красою. Організація подорожі
була просто чудова. Я дізналася дуже багато про архітектуру та
культуру країни. Більш за все вразили музеї Берліну. Воркшоп,
який був складовою поїздки, пройшов дуже швидко та
продуктивно. Весело та цікаво ми провели ці два тижні»
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Артем Пасічник

«Отримав масу позитивних емоцій. Робота та спілкування з
іноземними студентами – досвід, який отримаєш не часто.
Дуже сподобалась архітектура – поєднання нових технологій із
збереженням старих традицій. Хотілося б ще раз відвідати цю
країну»

Катерина Герич
«Воркшоп – це чудова можливість отримати неоціненний
досвід проектування, побачити чудові, всесвітньо відомі будівлі,
попрацювати із німецькими студентами та архітекторами, а
також частково познайомитись із культурою німецького народу.
Враження від подорожі залишились лише найкращі, спогади –
найприємніші. А отриманий досвід я буду намагатись втілювати
в подальшій своїй професійній діяльності»

Андрій Лукащук

«Від нашої співпраці та подорожі в Німеччину в мене
залишились лише найкращі спогади та враження. Всім було
дуже сумно прощатись із німецькими студентами та
викладачами. Сподіваюсь, у них теж залишились лише
найкращі та найпозитивніші враження від нас»

Сергій Маршавка

«Німеччина одна з найпрогресивніших країн ЄС. Ще раз із
задоволенням би повернувся до неї. Я радий, що я отримав
такий життєвий досвід, оскільки такі Воркшопи вони навчають
мислити по-новому, дивитися на певні ситуації новим поглядом»
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Євгеній Попович

«Воркшоп у Любеку – це сконцентрована творчість для
тренування уяви, навичок, умінь. Такі умови співпраці з
німецькими студентами надзвичайно ефективні. Цей досвід для
мене дуже важливий і те що ми навчалися від німецьких
студентів допоможе в майбутньому проявляти себе ще з нових
сторін у своїх проектах»

Анастасія Захарія

«Після подорожі в Німеччину 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
мистецтва»

Діана Гурінова

«Всього пару слів: неймовірні емоції, колосальний досвід та
чудові люди. Було надзвичайно приємно
працювати з
німецькою стороною як з професорами архітектури, так і
студентами, що із радістю ділилися з нами своїм досвідом та
уміннями. Дякую німецькій стороні, що ознайомили нас з
архітектурою Німеччини, зокрема Берліна, Любека, Любца,
Шверіна»

Надія Пилипко

«В мене незабутні враження від поїздки. Я вражена
чистими і охайними вулицями Німеччини. Ми відвідували багато
музеїв, гуляли Берліном і Любеком, це дуже цікаво і пізнавально.
Розглядали різні будинки, з дивовижною архітектурою.
Сподіваюсь, ця подорож, допоможе мені реалізувати себе в
майбутнього як хорошого спеціаліста»
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Вікторія Угорська

«Поїздка була чудовою: Берлін, Любек, Любц, Шверін..і їх
захоплююча архітектура - те, що раніше вдавалось бачити
лише на фотографіях та книгах, тепер було так близько! Безліч
цікавих екскурсій містами та музеями, воркшоп, прогулянки та
знайомства з цікавими людьми залишили приємні емоції та
найкращі спогади»

Вікторія Головещенко

«Це
була корисна, продуктивна та цікава подорож,
враження від якої залишаться на довгі роки. Більш за все
сподобався процес роботи з німецькими студентами, з якого
ми винесли багато цінного досвіду. Запам’яталися екскурсії,
яких було багато, і які виявилися надзвичайно цікавими»

Тетяна Боднарюк

«Це був дуже яскравий досвід для мене. Воркшоп у Любеку
став великим поштовхом, а також натхненням на майбутнє.
Хочеться подякувати за таку можливість взяти участь у Воркшопі»
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