УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ І ВІТЧИЗНЯНИХ КОНКУРСАХ ДИПЛОМНИХ ПРОЄКТІВ ВИПУСКНИКІВ АРХІТЕКТУРНИХ І ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ.
Молода архітектурна школа факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького національного університету імені
Юрія Федьковича приймає активну участь у міжнародних і вітчизняних конкурсах дипломних проєктів випускників архітектурних і дизайнерських шкіл. Конкурс
проводиться щорічно на базі діючих архітектурних шкіл України впродовж 25-ти років та має статус всеукраїнського, а з недавнього часу -міжнародного.
Завдяки високому рівню фахової підготовки, кваліфікаційні роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» і «Магістр» отримують високу
оцінку поважних і титулованих членів журі – професорів провідних навчальних закладів України.
28-й огляд-конкурс дипломних проектів випускників архітектурних та художніх спеціальностей закладів вищої освіти України з міжнародною участю
відбувся в місті Рівному. Організатор - Національний університет водного господарства та природокористування. Чернівецькмй національний університет
представляли: декан факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва, доктор фізико-математичних наук, професор Фодчук Ігор
Михайлович, завідуючка кафедри архітектури та збереження об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, докторка архітектури, професорка Коротун Ірина
Вадимівна, асистентка кафедри архітектури та збереження об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Данилюк Наталія Олександрівн, а також випускники -магістри,
архітектори Корня Іван Мірчович та Басенко Олексій Миколайович.
У конкурсі приймали участь 36 вищих навчальних шкіл України, що надають підготовку за архітектурною спеціальністю ОКР «бакалавр» та «магіст» з усієї
України, а також з Польщі, Азербайджану, Молдови, Китаю. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича відповідно до квоти представив на
конкурс 7 дипломних робіт. ОКР «бакалавр» - 3 роботи, ОКР «магістр»- 4 роботи.
За підсумками конкурсу - дипломний проект Басенко Олексія Миколайовича на тему: «Архітектурне обгрунтування концепту планувально-просторової
організації поселення на Марсі з детальною розробкою житлової секції» під керівництвом д.а. професора Коротун І.В. та асистента Данилюк Н.О. нагороджений
дипломом першого ступеня в номінації «Експериментальне проектування». Дипломний проект Корні Івана Мірчевича на тему :"Архітектурне обґрунтування
концепту планувально-просторової організації поселення на Марсі з опрацюванням зон праці супутньої інфраструктури" під керівництвом професора Коротун І.В.
та асистента Данилюк Н.О. нагороджений дипломом першого ступеня в номінації "Експериментальне проектування".
Дипломний проект Колтунової Діани Олексіївна на тему: «Архітектурно-плануввльні принципи організації соціального житла на прикладі соціального
житла в м.Чернівці» під керівництвом д.а. професора КНУБА Товбича В.В. нагороджений дипломом першого ступеня у номінації «Житлові будівлі і
комплекси»
Дипломний проект Чернописької Лоретти Валеріївна на тему :»Архітектурно-плануввльні принципи проектування позашкільних навчальних закладів на
прикладі м.Чернівці» під керівництвом д.а. професора Гнеся І.П. НУ «Львівська політехніка» нагороджений дипломом першого ступеня в номінації
«Громадські будівлі та споруди». Проект Жовтоножук Альони Ігорівни на тему: «Ревіталізація колишнього пивоварного заводу по вул. Гагаріна, 40» під
керівництвом асистентки Сідлецької О.О. нагороджений дипломом першого ступеня у номінації «Промислова архітектура», Грималюка Андрія Юрійовича:
«Реконструкція радіолокаційної станції "Памір» під туристичний комплекс на горі Томнатик, Путильського району Чернівецької області» під керівництвом
асистентки Ватаманюк Н.Ю. нагороджений дипломом другого ступеня у номінації «Реконструкція та реставрація об'єктів архітектури та містобудування», проект
Музичук Анастасії Сергіївни: «Комплекс студентських гуртожитків Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на розі вулиць Рівненської та
Науки в м.Чернівці» (керівник д.а, професорка Коротун І.В.) нагороджений дипломом першого ступеня в номінації «Житлові будинки та комплекси». Також на
конкурсі видань було представлено 2 видання 2019 року - "Архітектурне диво Чернівців" та "Chernivtsi.European Architecture. Romanian Architecture" , які
нагороджені дипломами за кращу наукову працю за збереження архітектурної національної спадщини та за інтернаціоналізацію засад української архітектури.

XXVIII огляд дипломних проектів випускників архітектурних, дизайнерських та художніх спеціальностей закладів вищої освіти
кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів архітектури, м. Рівне, 2019 рік

Кваліфікаційна робота ОКР магістр за темою: «Архітектурне обгрунтування концепту планувально-просторової організації поселення на Марс з детальними
розробками житлово-відпочинкової та виробничої функціїі». Дипломи І ступеню. Архітектори: Олексій басенко, Іван Корня

Кваліфікаційна робота ОКР магістр. Дипломи І ступеню. Архітектори: Олексій басенко, Іван Корня, Діана Колтунова, Лоретта Чернописька. Керівники:
професор І.П.Гнесь професор І.В.Коротун, професор Товбич, асистент О.О. Сідлецька, асистент Н.О. Данилюк

Кваліфікаційна робота ОКР бакалавр. Дипломи І, ІІ ступенів. Архітектори:
Анастасія Музичук, Альона Жовтоножук

Дипломи за кращі наукові праці 2019 року за напрямами: «За збереження
архітектурної національної спадщини»; за «Інтернаціоналізація засад
Української архітектури», професор Т.В.Марусик, професор І.В.Коротун

ХХVII міжнародний огляд-конкурс дипломних проектів випускників архітектурних і дизайнерських шкіл відбувся 05-09 листопада 2018 року у місті Полтава.
До участі у конкурсі було подано 376 дипломних проектів бакалаврів, спеціалістів та магістрів архітектурних та дизайнерських спеціальностей з 20-ти
архітектурних і дизайнерських шкіл України, а також Азербайджану, Молдови та Туреччини у 10 номінаціях. Знайомство з проектами, виявило цікаві, прогресивні
архітектурні рішення, спрямовані на вирішення архітектурно-містобудівних проблем. Від Чернівецької архітектурної школи, відповідно до квот, надавалось 8
дипломних проектів у номінаціях: «Реконструкція і реставрація об’єктів архітектури і містобудування» (Овсієнко О.В., Рєзанова К.А., Кишлярук О.В.), «Громадські
будівлі і споруди» (Данилюк Н.О., Угорська В.Ю., Цвильов М.В., Пасічник А.Ю.), «Промислова архітектура» (Гудима Ю.Ю.).
Представлені роботи отримали 1 диплом першого ступеню Української Академії Архітектури за дипломний проект магістра архітектури, диплом
Національної Спілки Архітекторів України за дипломний проект магістра архітектури, 5 дипломів першого ступеню і 3 другого. XXVII огляд-конкурс дипломних
проектів випускників архітектурних, дизайнерських та художніх спеціальностей закладів вищої освіти кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів архітектури, м.
Полтава, 201 рік. Кваліфікаційна робота ОКР магістр. Дипломи І, ІІ ступенів - рхітектори: Ольга Овсієнко, Юрій Гудима, Олег Кишлярук, Микола Цвильов, Вікторія
Угорська, Наталія Данилюк, Артем Пасічник. Керівники: професор І.П. Гнесь, професор Товбич, професор І.В. Проскуряков, доцент В.Б. Гой, доцент С.С. Гомонович,
доцентка Н.П.Горбачова, асистент Р.Д. Юрійчук.
За високу якість і креативність проєктних рішень дипломний проєкт ОКР «Магістр» Овсієнко О. В. був додатково відзначений дипломом І ступеню
Національної спілки архітекторів України (Гусаков) та дипломом І ступеню Української академії архітектури (В.Штолько)

24-27 жовтня 2017 року у місті Івано-Франківську відбувся ХХVI (XV проходив у Чернівцях) міжнародний огляд-конкурс дипломних проектів випускників
архітектурних і дизайнерських шкіл. Разом було представлено 60 факультетів і кафедр України, Польщі, Молдови, Румунії. до участі у конкурсі було подано понад
300 дипломних проектів бакалаврів, спеціалістів та магістрів архітектурних та дизайнерських спеціальностей.
Від Чернівецької архітектурної школи, відповідно до квот, надавалось 7 дипломних проектів у номінаціях: «Житлова архітектура»: Марина Ткачук ОКР магістр, Діана
Колтунова -бакалавр; «Архітектура громадських будівель та споруд» - Катерина Герич - магістр, Катерина Салій -магістр; «Промислова архітектура» - Вікторія
Головещенко, баклавр; «Реконстструкція та реставрація» - Анастасія Сас, магістр; Юрій Рудюк, бакалавр.
Представлені роботи отримали 1 диплом «Гран-прі»; 5 дипломів першого ступеню і один другого.

Івано-Франківськ, ХХVI міжнародний огляд-конкурс дипломних проектів випускників архітектурних і дизайнерських шкіл. Представлено 60 факультетів і
кафедр України, Польщі, Молдови, Румунії.

Архітектор Діана Колтунова. Кваліфікаційна робота ОКР магістр. Номінація: «Житлова архітектура» - Диплом «Гран-прі». Керівник доцент Л.Ф.Вандюк

25 ОГЛЯД+КОНКУРС – Чернівці, Чернівецькийо національний університет імені Юрія Федьковича
З 27 вересня по 1 жовтня 2016 року на базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбудеться 25 ОГЛЯД+КОНКУРС дипломних робіт
проектів випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів України та творчий конкурс ескізних проектів гармонізації
громадського простору історичного середовища в місті Чернівці.

XV міжнародний огляд-конкурс дипломних проектів випускників архітектурних і дизайнерських шкіл України, Польщі, Молдови, Румунії приймає
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2016 рік.

Учасники XV міжнародного огляду-конкурсу дипломних проектів випускників архітектурних і дизайнерських шкіл на прийомі у Чернівецького міського голови, двір Ратуші (2016)

Відвідування історичних фортець Кам`янця-Подільського і Хотина (2016)

ХХІІІ-ХХІV огляд-конкурс дипломних робіт випускників архітектурних і дизайнерських шкіл України Київ, 26-31 жовтня
2015 року.
Київський національний універстет будівництва та архітектури.

Київський національний університет будівництва та архітектури.

ХХІІ огляд-конкурс дипломних робіт випускників архітектурних і дизайнерських шкіл України Одеса, 30-2 листопада 2013 року Одеська державна академія
будівництва та архітектури. Виставка відбулася у приміщеннях одеського порту. Дипломи І та ІІ ступенів отримали архітектори О.Дерда, А.Іванченко, К.Батищев, Л.Кожокару, А.Арщинін

Матеріал підготували: д.а., професор І.В.Коротун, асистент Н.Данилюк, асистент А.Довганюк, асистент О.Овсієнко, асистент К. Рєзанова

