
ЧЕРНІВЦІ – ЛЮБЕК. Німецько – український партнерський проєкт в рамках історичної 
частини міста  2013-2016 роки. 

 
VI семінар в рамках партнерського проекту «Планування та будівництво для історичного міста» між німецько-українськими університетами Любек-
Чернівці відбувсяя  24 травня - 2 червня 2016 року.

 
Значна частина міжнародного семінару відбулася у місті Вижниця. Базою проведення міжнародного ворк-шопу стала кафедра декоративно-

прикладного мистецтва факультету, архітектури та декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича. Групу студентів Чернівецького національного університету імені юрія Федьковича, спеціальності «Архітектура» та «Будівництво» очолював 
декан факультету, професор І.М. Фодчук, також у семінарі і ворк-шопі приймали участь викладачі М.І. жаворонкова. Д.М.Курик, професорки І.В.Коротун.  

Делегація з Німіччини – студенти і викладачі Вищої технічної школи Любека, у складі менеджера проєкту Зільке Гупер, архітекторки Ніколя 
Петтерай, професора Швартца, професора Ганза доцента Клауса Бредлі, керівнички міжнародних проєктів Еви Альбата. Сінхронний переклад 
забезпечували Марк Кулик, Іванна Москалюк, Галина Чуйко, Руслана Бовгиря. 

Мета практичної частини семінару (воркшоп) - розробити конкретні проєктні пропозиції зі створення громадських просторів у районному центрі – 
місті Вижниця.  Основні ділянки, що поребували архітектурного перетворення запропонував голова Вижницької міської ради – п. Олексій Г.Чепіль. 

Етапи проекту складалися з таких частин: 
І. знайомлення з проблемою; 



ІІ. Критичний аналіз. Обговорення. Пошук ідеї. Розробка проєктної частини; 
ІІІ. Презентація проєкту. 

    

    
 

    



    

    

    
 

    



    

    

    
В ході проведення І частини воркшопу, міський голова ознайомив учасників проєкта – студентів, викладачів з історичним минулим і сьогоденням міста, 
наголосив на актуальних проблемах у галузі архітектури та містобудування, з якими стикається керівництво міста. Він провів змістовну екскурсію Вижницею, 
ґрунтовно розповів історію міста та його мешканців, найзначніших споруд, що формують середовище історичного центру. 

    



 

ІІ етап відбувався в залах Вижницької бібліотеки. Учасники семінару і ворк-шопу  були поділені на 4 інтернаціональні групи. Під керівництвом 
досвідчених архітекторів і викладів з Німеччини та України, за допомогою  фахових перекладачів проекти  протягом 4 робочих днів студентські бригади 
працювали над розвитком ідей і їх візуалізацією у проєктних матеріалах. 

    

    

    
Творча робота потребувала концентрації, колективних рішень та взаєморозуміння. Викладачі і студенти продемонстрували здатність до розуміння і 
розвитку раціональних архітектурних і містобудівних ідей.  Спектр архітектурних рішень охоплював трансформацію планувальної організації, 
благоустрою, озеленення і нічного освітлення новостворених елементів благоустрою громадських просторів.  



    

    
Проміжні рішення представлялись бригадами на колективне обговорення. Після чого відбувався обмін думками і аналіз  проєктних рішень. 

    
ІІІ, заключна частина – презентація передбачала відкриту демонстрацію результатів роботи – проєктні ідеї, що відбулася  на головному громадському 
просторі міста Вижниці – Центральній площі.  площі міста. На заключення, всі учасники міжнародного семінару і ворк-шопу вислови глибоку подяку міському 
голові Вижницької міської ради -  Олексієві Георгійовичу Чепілюю за гостинність, який, у свою чергу,  подякував гостям і українським учасникам за реативну 
працю, нові  ідеї і проекти, які були принесені в дар місту. 



    

    

    

    



 

    

    

    

    
Заключним акордом перебування у Вижниці став спільний дружній похід на перевал у Покутсько-Буковинських Карпатах - Німчич (інша назва — Турецька 
Вершадь), розташований на межі Путильського та Вижницького районів Чернівецької області, на вододілі річок Виженки і Черемоша. Висота 580 м. Схили 



круті, тому дорога йде серпантином з багатьма поворотами. Поблизу перевалу — виходи залізистих мінеральних вод. об'єкт туризму, з нього ведуть 
пішохідні маршрути до пам'яткок природи — «Протяті Камені» та «Печера Довбуша». 

 

«Дні 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» – поділилася враженнями студентка третього  курсу Пилипко Надія. 

«Перший час був не впевнений чого очікувати від цього проекту. 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» - поділився своїми враженнями німецький студент Крістіан Аделмейер. 

 


