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1. Планувально- просторова організація загальноосвітньої школи  
2. Архітектурні засади організації екологічного дошкільного навчального закладу 
3. Архітектурно-планувальні  засади організації дитячо-юнацької спортивної школи 

(на прикладі міста Чернівці) 
 

4. Архітектурно-містобудівні  засади реконструкціі історичного середмістя (на 
прикладі міста Чернівці) 

5. Принципи архітектурної ревіталізації споруд у гірських районах на прикладі 
Радіолокаційної станції «Памір» на горі Томнатик у межах Путильського району 
Чернівецької області 

6. Архітектурна організація реабілітаційного центру для людей з обмеженими 
можливостями  на прикладі міста Чернівці  

7. Архітектурні засади організації дошкільного навчального закладу з арт – студіями  
на прикладі міста Чернівці 

8. Архітектурно-містобудівні засади організації комплексу студентських гуртожитків 
«Університетський кампус» 

9. Архітектурна організація відпочинково-лікувального комплексу на Перевалі 
Німчич, село Хорови, Чернівецька область. 

 
10. Архітектурна організація  готельного комплексу на Перевалі Німчич, село Хорови, 

Чернівецька область. 
11. Архітектурні рішення реабілітаційно-оздоровчого комплексу для людей із 

захворюваннями систем кровообігу  
12. Тенденції розвитку міжнародних аеропортів для великих міст  – на прикладі 

Чернівців. 
13. Організація громадських просторів та системи обслуговування на прикладі 

багатофункціонального комплексу,  м.Чернівці 
14. Приклад проєктування     студентського комплексу, з застосуванням принципів 

енергозбереження, м. Чернівці  
15. Сміттєпереробний завод в м.Чернівці/ Екологічні принципи архітектурного 

проектування на прикладі сортувального комплексу 
16. Реновація промислової споруди в історичному центрі на прикладі винного заводу 
17. Багатоповерховий житловий будинок з екологічних та енергоефективних матеріалів 

з використанням альтернативних джерел електроенергії 
18. Принципи регенерації історичного житлового кварталу в межах вулиць  

Сагайдачного – Синагоги – Нижньобазарної площі з розташуванням торгівельного 
комплексу зі збереженням ринкової системи. 

19. Створення багатофункціонального комплексу на основі пам’ятки архітектури 
(пивоварний завод) в історичному центрі Камянця-Подільського 

20. Соціальне житло/ лофти. 
21. Університетське містечко. 



22. Архітектурно-планувальні принципи організації громадського простору в 
історичному середовищі кварталу на прикладі м.Чернівці 

23. Принципи регенерації квартал з ущільненою житловою забудовою в історичному 
середовищі 

24. «Архітектурні особливості регенерації історичного ареалу штетлу зі створенням 
громадських просторів на прикладі м. Чернівці» 

25. «Архітектурно-планувальні принципи організації багатофункціональних комплексів 
з приміщеннями дошкільного перебування та приміщеннями для освіти осіб 
третього віку» 

26. «Тенденції формування громадських просторів на території конверсійного 
використання в межах історичних ареалів м. Чернівці: проект культурно-освітнього 
хабу по вул. Юрія Гагаріна, Капеланській» 

27. «Тенденції формування громадських просторів на території конверсійного 
використання в межах історичних ареалів м. Чернівці з реконструкцією  і добудовою 
колишнього цеху винного заводу під готельний комплекс» 


