
ФІНАЛ STEEL FREEDOM 2022 

3 грудня 2022 року відбувся фінал щорічного всеукраїнського 

студентського архітектурного конкурсу STEEL FREEDOM. В умовах 

воєнного стану організатори конкурсу змогли провести всі етапи, а 

студенти з багатьох архітектурних та будівельних університетів України 

розробити чудові інноваційні проекти! Професійні змагання проводились 

цього року в одній номінації - створення проекту відбудови дитячо-

юнацької спортивної школи в м. Ірпінь. Існуюча будівля ДЮСШ 

постраждала від бомбардувань. Архітектурна молодь долучилася до 

роботи над цією темою та сприйняла її близько до серця. Рівень проектів, 

які були представлені на конкурс був дуже високий! Нагадаємо, що всього 

було представлено 89 робіт, до півфіналу конкурсу пройшли 79 робіт, у 

фінал потрапили 10 найкращих робіт з усієї України. 

Кафедра теорії архітектури – її студенти та викладачі у якості кураторів 

груп – традиційно вже кілька років приймають участь у конкурсі STEEL 

FREEDOM. Попри надскладні умови роботи, нам є чим пишатися! 

По-перше, ми маємо фіналістів! Це студенти кафедри теорії архітектури 

групи АРХ-43Б! Шифр команди І-245. 

 

 Склад команди І-245: 

Гочева Весна, АРХ-43Б 

Капінос Аліна, АРХ-43Б 

Солошенко Іван, АРХ-43Б 

Куратор команди – доктор архітектури, професор кафедри теорії 

архітектури Кравченко Ірина Леонідівна. 



 

 

 
 

 

 

 

 



Наші майбутні бакалаври виступили дуже потужно. Схвалення журі 

отримали кілька позицій проекту – виважена функціональна схема, 

образне вирішення та вирішення генерального плану будівлі ДЮСШ. 

Разом з тим, наша команда отримала цінні рекомендації від провідних 

фахівців щодо вдосконалення своєї роботи. Вітаємо наших фіналістів та 

дякуємо за дуже високий професійний рівень, за грамотно представлену 

роботу, за виважену презентацію! Це високий результат зважаючи на 

надвисокий рівень професійної конкуренції в межах цьогорічного 

конкурсу. Вітаємо – ви одна з 10ти найкращих команд цьогорічного 

конкурсу STEEL FREEDOM! 

 

По-друге, приз глядацьких симпатій цього року у кафедри теорії 

архітектури! Його здобула команда із шифром І-651! 

 
Склад команди І-651: 

Тихолоз Олександр, АРХ-43Б 

Мартинович Назарій, АРХ- 53А 

Нагороду переможцям цієї номінації вручив Андрій Римаренко, 

координатор конкурсу Steel Freedom. Команда І-651 потрапила у півфінал 

конкурсу, але здобула перемогу від глядачів! Вітаємо! 

 

По-третє, спеціальний приз у «Номінації від партнера», члена журі 

головного архітектора AVG Group та реновації заводу Арсенал 

Олександра  Максимова – сертифікат на участь в екскурсії Арсеналом за 

участю головного архітектора проекту теж у нас! Його отримала команда 

із шифром І-125. 



 
Склад команди І-125: 

Власенко Наталья, АРХ-51Б (колишня студентка кафедри теорії 

архітектури, групи АРХ-43А) 

Куратор команди – доцент кафедри теорії архітектури Пекер Аркадій 

Йосипович. 

Олександр Максимов зазначив, що масштаб будівлі та форма максимально 

наближені до місця, до забудови, що оточує. Командою було зроблено 

акцент на збереженні існуючих дерев та старої форми школи. Всі ці 

позиції й зумовили отримання призу від AVG Group. Команда І-125 

потрапила у півфінал конкурсу, проект визнаний головним архітектором 

AVG Group, як оптимальний для умов ділянки! Вітаємо! 

 

З  матеріалами конкурсу STEEL FREEDOM 2022 можна ознайомитись на 

за посиланням: https://steelfreedom.ua/, 

https://steelfreedom.ua/ua/gallery_of_projects 

Запис трансляції фіналу конкурсу доступний за наступними посиланнями: 

YouTube: https://youtu.be/4OpQfBouZ-A 

Facebook: https://www.facebook.com/steelfreedom/videos/734912821544925 
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У півфінал конкурсу потрапили, також, наступні команди, що до їх складу 

входили студенти кафедри теорії архітектури: І-309, І-899, І-946. 

Склад команди І-309: 

Мельник Єлизавета, АРХ-43Б 

Кидун Анна, АРХ-43Б 

Дзюба Лада, АРХ-42 

Лікарчук Марія, АРХ-47 

Морозовська Дар‘я, АРХ-47 

Куратор команди – доктор архітектури, професор кафедри теорії 

архітектури Кравченко Ірина Леонідівна. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Склад команди І-899: 

Стецюк Віктор, АРХ-43Б 

Гріценко Роман, АРХ-43Б 

Шкуратовський Борис, АРХ-43Б 

Куратор команди – доцент  кафедри теорії архітектури Акопник Світлана 

Володимирівна 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Склад команди І-946: 

Цибань Катеринка, АРХ-43Б 

Шелемех Олександра, АРХ-43Б 

Куратор команди – к.т.н, доцент кафедри архітектурних конструкцій 

Андропова Ольга Володимирівна 

 

 

 

Щиро вітаємо всіх учасників!!! Бажаємо творчого натхнення та наснаги! 

Щиро дякуємо організаторам конкурсу за можливість проявити себе, за 

організацію, професійний супровід та свято фіналу конкурсу STEEL 

FREEDOM 2022 у надскладні для країни часи!  

Дякуємо учасникам за їх роботи, проекти та ідеї. Дякуємо кураторам за 

професійну допомогу та підтримку! 


