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У
травні
2015
року
студенти
архітектори
та
будівельники мали можливість прийняти
участь у 4-ій зустрічі у рамках німецкоукраїнського проекту співпраці ВНЗ закладів
прикладного напряму міста Любек та ЧНУ
імені Юрія Федьковича.
Відбір українських та німецьких студентів
проходив у вигляді співбесіди німецькою та
англійською мовами з приємною іноземною
практиканткою та енергійною викладачкою
нашого університету Тетяною Ваколюк. До
Анна Бєлкіна (Anna Byelkina)
участі відібрали 15 студентів, частина з яких
Анастасія Волик (Anastasiia Volyk) гостинно зустріла гостей в Києві.
Київ

Ранок 15 травня почався жваво. Одразу
після сніданку відбулось традиційне
знайомство в дружньому великому колі.
Далі, вже не розділяючись на звичні групи,
студенти вирушили по екскурсіях. Так
почали зникати мовні межі.
Знайомство з містом відкрив КНУБА. Це
школа старих традицій з уміло вплетеним
сучасним підходом. Тут студенти обох
вищів могли порівняти різні системи.
Київські колеги відповіли на всі питання
дуже докладно. Група відвідала кафедру
архітектури,
будівельну
кафедру,
лабораторію ті навіть пообідала у їдальні
університету.

Наступна
екскурсія
була
присвячена
безпосередньо
столиці. Детально та весело
про
кожен
куточок
нам
розповідала
доцент
Тетяна
Кащенко. Навіть ті, хто досить
часто буває в Києві, безумовно
відкрили для себе місто поновому.
Втомлені та задоволені після
активної
ходи,
студенти
відпочивали та спілкувались в
кафе на Хрещатику, а після
гуляли нічним Києвом.

З новими силами вранці делегація відкривала для себе принади столичних
соборів. Пишність українського бароко, а насамперед Києво-Печерська
Лавра, не залишила нікого байдужим. Широкі види на місто, великі площі,
парки та озеленення були предметом палких обговорень з боку обох сторін.

Ввечері було заплановано відвідування
інтернаціонального
архітектурного
фестивалю CANactions. Це тижневий
захід, що поєднує активну молодь та
досвідчених майстрів в роботі над
конкурсними проектами, воркшопами,
лекціями,
майстер-класами
та
необмеженим спілкуванням. Можливість
обмінятися ідеями, подивитись на роботу
креативних груп, дізнатись про сучасні
тенденції в архітектурі, взяти участь в
молодіжному конкурсі випадає щорічно.
Звертаючись до активних студентів,
хотілося б порадити проявляти ініціативу в
таких акціях.

Недільна екскурсія провела нас від
Софії Київській до Андріївського узвозу.
На жаль, за три дні важко роздивитись
таке колоритне місто, але завдяки
хорошій
організації,
невтомній
зацікавленості та спільній згуртованості,
ми добре провели час в Києві.

Дружний інтернаціональний колектив
бурно продовжував ділився враженнями
в поїзді. В одному з купе навіть було
влаштовано гітарний концерт. Пісні на всі
лади лунали до пізньої ночі.

Чернівці
Незважаючи на нестачу сну, мандрівники бадьоро зустріли новий день в
Чернівцях. До участі долучились свіжі сили. Після нових знайомств за сніданком,
група рушила відкривати для себе чарівні вулички нового міста на чолі з
доцентом Іриною Коротун.
Завдяки пізнавальній екскурсії навіть місцеві
мешканці з нашої групи дізнались багато нових подробиць з історії
містобудування.

На
десерт
насолодились
відвідуванням виставки «Мертві поети
оживають» в галереї Sweet Art. Цей
німецько-український
літературнокультурний проект дуже зацікавив
студентів обох країн. Ще один
приклад
продуктивної
співпраці.
Особливою рисою цього заходу є
цілком студенська ініціатива.

Ранок наступного дня почався за порції
спільної аналітичної праці. Німецькі
студенти виконали дослідницьку роботу
з моделювання розвитку історичної
частини міста Чернівці. Було дуже
приємно бачити зацікавленість збоку
людей родом з іншої країни.

Симпозіум
Ситним обідом став симпозіум «Процес санації історичної частини міста.
Міжнародний досвід». Смаку до нього додали архітектор Ірина Коротун,
головний архітектор міста Наталія Хілько та архітектор румунського походження
Рудольф Греф.

На відпочинок після насиченого виступу всі відправились на екскурсію по
головному корпусу Чернівецького національного університету. Гості були
вражені родзинкою міста, Резиденцією митрополитів Буковини.

Воркшоп

Спільний проект пройшов за темою «Регенерація фрагменту території
Нижнього міста серед квартальної території у межах вулиць Сагайдачного та
Барбюса та Удонова». Робота розпочалась з огляду ділянки, що історично
заселялась єврейською спільнотою.
Обговорення ідей проходило у Блакитній залі головного корпусу ЧНУ. Студенти
об’єдналися на 5 груп по 6 чоловік. Наступні два дні робота проходила над
розробкою концепції планування, макетами та візуальним матеріалом.
Результати представили у вигляді презентацій, які були оцінені українськими та
німецькими викладачами. Завдяки співпраці німецьких та українських студентів
було розроблено нові рішення по переплануванню району історичної частини
міста Чернівці.
За три дні учасники воркшопу дуже згуртувалися для досягнення спільної мети.
Це був корисний досвід для кожного з нас. Вільний час після продуктивної праці
студенти проводили разом.

Гарна погода у п’ятницю сприяла проведенню пікніка у Музеї народної
архітектури під відкритим небом. Яскраві враження, активний відпочинок, веселі
ігри, цікаві екскурсії, смачні страви… Насичений день на природі.

Субота розпочалась з лекції професора Оффермана про енергозберігаючі
технології в будівництві, а після обіду група рушила на будівельний майданчик
житлового комплексу «Водограй» під керівництвом архітектора Олега
Пікущенко. Німецькі студенти з цікавістю питали про технології зведення,
використані матеріали та особливості будівництва.

Прощальний вечір проходив під гучні пісні, веселі танці та зворушливі слова.
Німецька делегація із задоволенням долучалась до українських звичаїв. Ця подія
дозволила зрозуміти яка унікальна можливість випала на долю учасників, адже
ми знайшли нових друзів, отримали корисний досвід та дізнались багато
цікавого про життя колег з іншої країни.
Продовження співпраці буде відбуватись в ході осінньої поїздки до Австрії та
Німеччини. До того ж, за результатами співбесіди троє представників
української спільноти приєднаються до практики у місті Любек на період з
серпня по лютий місяць. Організатори з обох сторін здійснили грандіозну
працю в забезпеченні комфортних умов, правильної організації робочого
процесу Сподіваємось, що цей візит сприятиме продовженню співпраці в
майбутньому та змінить уявлення гостей про нашу Країну на краще.

Приємним було те, що після
особистого
візиту
враження
німецьких студентів про нашу країну
залишились позитивними. Для нас зустріч
була не тільки чудовим досвідом, а і
можливістю популяризувати Україну серед
європейської молоді.
Сподіваюсь, що хороші спогади від
співпраці надовго залишаться в пам'яті як
українських, так і німецьких студентів.
Юлія Балахтар (Yuliia Blakhtar)

А ще звичайно дуже багато
вражень
приніс
воркшоп.
Можливість працювати в командах дуже
здружило студентів, а також багато чого
навчило. Різні напрямки роздумів, а також
різний світогляд на одні і ті самі речі, дуже
захопило під час співпраці. Звичайно це
навчило краще працювати в команді. В
плані розвитку в архітектурному напрямі це
було найцікавішою частиною.
Олександра Чернова
(Oleksandra Chernova)

Олексій Іванюк (Oleksii Ivaniuk)

Це була досить цікава робота, під
час якої ми дізналися багато нових
цікавих моментів із історії становлення
міста. Не зважаєчи на певний мовний бар
єр, з яким ми стикнулися в процесі роботи,
творчий процес був цікавий і натхненний
для обох сторін.
Робота над спільним
завданням нас згуртувала і мовний бар єр
поступово зникав. Особливо це було
помітно в другій пловині тижня, а саме після
успішного виконання завдання. Радувало,
також, те що окрім робочих моментів
програма включала ще час на прогулянки
містом, візити в музеї, на виставки,а також
просто вільний час, це неабияк сприяло
спілкуванню.

Діана Колтунова (Diana Koltunova)

Аліна Мітран (Alina Mitran)

Сергій Полюга (Serhii Poliuha)

Тиждень, який я провела, беручи
участь у воркшопі, став для мене
надзвичайно яскравим. Метою воркшопу
була регенерація невеликого мікрорайону
нашого міста, мені як студентці,яка тільки
вчиться,
було
надзвичайно
цікаво
попрацювати над таким , з першого
погляду легким, але надзвичайно цікавим та
відповідальним завданням . Такий чудовий
досвід та емоції я отримала від роботи, але
також багато задоволення,
приємних
моментів та посмішок було в спілкуванні з
німецькими студентами.

Мені сподобався цей проект, тому
що не одна людина працює, а все
відбувається в комунікації, і тому у нас є
багато поглядів дуже різних студентів і саме
комбінація цих поглядів дає нам великий
результат. Чим більше людей з різними
поглядами
розробляють
ідею,
тим
цікавішою вона може стати для інших, адже
кожна людина знайде в ньому те що їй
потрібно, те що може сподобатись.
І те що мене вразило, коли ми дійшли до
стадії макета, розроблявся він загалом і за
участю інженера, який вперше таке робив і
в нього вийшло цілком не погано. Ось це
командна робота!
Даний
захід сприяв нашому
розвитку у вивченні матеріалу в
сфері
архітектури
та
будівництва
,
професійних
знань
потрібних
для
подальшої роботи в колективі і звичайно
формуванню комунікативних здібностей
для
ситуативного
та
професійного
спілкування іноземною мовою.
Для мене результатом воркшопу стало
нове ставлення до себе і до іноземних
студентів . Знайомство з такими чудовими
людьми як
Самет
Девесі та Грегор
Мечнікоскі дало мені нові переконання
щодо виховання толерантності
та
міжкультурного розуміння.

Хотілося б сказати що організатори
дуже постаралися, подарувавши
нам чудову атмосферу повну позитивних
емоцій! Зізнаюся, що отримала максимум
інформації, спілкування та нових знань за
такий короткий проміжок часу. Дякую
всьому дружному колективу за безцінно
проведені дні!

Катерина Рєзанова
(Kateryna Riezanova)

Мирослав Школьніков
(Myroslav Shkolnikov)

Наталія Ватаманюк
(Nataliia Vatamaniuk)

Мабуть
перше,
що
варто
підкреслити в програмі Workshop
це шалений темп.
Все
відбувалось
швидко,
динамічно
додаючи сил і натхнення в процесі
навчання.
Це звісно ж був неповторний досвід
спілкування та роботи з нашими колегами
,але окрім цього за короткий тиждень нам
вдалось знайти спільну мову , поділитись
історіями зі студентської буденності та
дізнатись більше про ті місця в яких
народився кожен із нас.
Було захоплююче працювати з
німецькими
студентами
та
знаходити спільну ідею разом, дізнатись,
що «black plan» (всі будиночки залиті
чорним кольором) – це щось на зразок
ситуаційної схеми у нас чи розташування
існуючої забудови на певній території.
Дана кооперація надає можливість
нам навчатись та набувати досвіду у
збереженні історичних пам’яток нашого
міста. І також гадаю, що така співпраця між
Чернівецьким національним університетом
ім. Ю. Федьковича та Університетом
прикладних наук міста Любек є дуже
плідною та бажаю щоб вона тривала і
надалі.

Враження від участі в цьому проекті
залишись якнайкращі, оскільки ми
отримали можливість не тільки разом
попрацювати над спільним проектом, що
може в майбутньому може принести
користь місту але й наочно поспілкуватись з
студентами на іноземній мові, порівняти
плюси та мінуси іноземної освіти. Я вважаю
це незамінний і дуже корисний досвід в
моєму житті.
Ярослав Єрушев
(Yaroslav Yerushev)
Workshop
–
головний
посил
програми, а саме командна
праця, комунікація та обмін досвідом.
Кожен з учасників, приймаючи участь у
воркшопі, ділиться своїми унікальними
ідеями, а також індивідуальним поглядом і
ставленням до певних професійних дилем.
Я вважаю, що подібні проекти надзвичайно
корисні та необхідні, і в першу чергу для
особистого культурного і професійного
фахового розвитку студентів.
Крістіана Ганкевич
(Kristiana Gankevych)

