
MERCI FRANCE! SOUVENONS-NOUS! 

Студенти ПДАБА традиційно проходять стажування у Франції. Хочете 

віртуально повторити захоплюючу подорож деяких студентів, які повернулися 

додому? Тоді дивіться їхні плакати-звіти про перебування у Франціїї і читайте 

розповідь… 

На початку березня, у зв’язку зі складною безпековою ситуацією в Україні, 

близько 40 студентів архітектурного і будівельного факультетів, які поглиблено 

вивчають французьку мову у проєктних групах за програмою «ПДАБА+», 

вирушили на професійні стажування та навчання у Францію, що стало 

можливим завдяки багаторічній дружній співпраці Академії з Федерацією 

обмінів між Францією і Україною (FEFU) та членству ПДАБА у Всесвітній 

агенції франкомовних університетів (AUF), яке надало нашим студентам 

стипендії на проходження виробничої практики в архітектурних бюро Франції. 

Як проходили стажування групи студентів, які вже повернулися до своєї 

Альма-матер ми попросили розповісти Вероніку Задунай. 

Студентки V курсу архітектурного факультету (I курсу магістратури) 

Ілурідзе Майя, Часниківська Анастасія, Воронова Катерина,  Ларіонова 

Єлизавета та студентка V курсу будівельного факультету Вороніна Маргарита 

розпочали своє перебування у Франції з дивовижних міст Орлеан та Сан Бенуа, 

де їх дуже тепло зустріли та опікувались волонтери з FEFU Жак Швіндервіндт 

та Деніз Дюрен. Дівчата одразу ж занурились у французьку архітектуру, 

відвідали стародавні замки, познайомились з цікавими французькими 

традиціями, скуштували оригінальні національні страви. Їм також пощастило 

з’їздити разом з Жаком Швіндервіндтом на екскурсію до Парижу.   

Власне стажування розпочалось наприкінці березня і тривало до кінця 

травня, протягом якого кожна зі студенток виконувала конкретні професійні 

завдання. Так, Воронова Катерина та Ларіонова Єлизавета проходили 

стажування в архітектурному бюро у Франсуа Кювельє в Отрі-ле-Шатель. 

Катерина займалась розробкою 3 D моделі житлового будинку, а Єлизавета – 

розробкою концепції модернізації цього містечка. 



Ілурідзе Майя та Часниківська Анастасія стажувались у Анрі Олітро-

Бернард у м. Ж’єн. Дівчата займались розробкою планів , розрізів та деталей, 

фотозйомкою, а також підготовкою адміністративних документів. Вони 

відвідали цілий ряд проектних агенцій, на власні очі побачили, як працюють 

французькі архітектори над різноманітними об’єктами у містах Ж’єн та Бурж. 

Найбільше вразило дівчат будівництво замка Геделон поблизу м. Ж’єн, яке 

здійснюється виключно з дерева з використанням тільки природних матеріалів і 

барвників, без застосування сучасних технологій. 

Вороніна Маргарита, майбутня фахівчиня з промислово-цивільного 

будівництва, свій перший професійний досвід у Франції здобула в компанії 

ARCAD. Вона займалась проєктуванням  приміщень з металоконструкцій з 

використанням програми Tekla Structures. 

Студентки IV курсу архітектурного факультету Бутиріна Ольга, 

Потрясаєва Марина та Широян Лусіне проходили архітектурну професійну 

практику в департаменті Ля Крьоз, у містах Сан-Ворі та Лавале-ле-Мін у 

цетральній частині Франції. Протягом стажування вони відвідали також міста 

Монтегю, Бордо, Су-Парса,  Ле Гран-Бур, Обюссон та Лімож, змогли на власні 

очі побачити багаточисельні пам’ятки архітектури різних епох, серед яких 

старовинні будівлі Готелю та Вокзалу, Ател’є де ля Мін, замки Амбуаз (в місті 

Амбуаз) та Вільмонте, собор Сен-Етьєн в місті Лімож. Дівчата також взяли 

участь у цікавих культурних заходах, а саме, в історичній фресці «Бред’є» та у 

щорічному національному святі, яке французи відзначають 14 липня. 

Студентка ІV курсу архітектурного факультету Коблюк Катерина (гр. 

АРХ-19-4п) навесні цього року пройшла архітектурну практику у самому 

Парижі, у бюро Architecture station, а допоміг дівчині здійснити її заповітну 

мрію давній друг нашої академії, професор з міжнародних відносин одного з 

паризькіх університетів Рудольф Бренманн, який вже кілька років поспіль 

щорічно проводить курси лекцій для викладачів і студентів економічного 

факультету ПДАБА. 

Катерина протягом кількох місяців плідно працювала в архітектурному 

бюро, займалась розробкою креслень даху однієї з міських будівель, 



кресленнями інтер’єрів та ландшафту території, працювала з фасадами. Вона 

добре познайомилась з Парижем, відвідала Ейфелеву вежу, Тріумфальну арку, 

музей Родена, собор Паризької Богоматері (Notre-Dame de Paris), а також 

здійснила кілька подорожей Францією, відвідавши міста Гренобль, Оподет, та 

Торсі. 

Завдяки цим стажуванням студенти занурились у культурну спадщину 

Франції, змогли значно вдосконалити як набуті в академії знання з французької 

мови, так і суто професійні навички з архітектурного проектування, знайшли 

собі нових друзів, познайомились з колегами-архітекторами, а французькі сім’ї, 

які у себе вдома прийняли дівчат, стали для них рідними. В цьому навчальному 

році наші студентки продовжують навчання у Франції на умовах академічної 

мобільності завдяки активній підтримці адміністрації академії та деканатів 

архітектурного і будівельного факультетів. 


