
Федір Гонца
Дата народження: 24 лютого 1975 року Телефони: +38 050 538 24 89, +38 063 654 22 24
Місце проживання: Черкаси, Україна e-mail: fedir.gontsa@gmail.com

Бажана посада: Провідний архітектор, архітектор, ландшафтний архітектор, дизайнер.

Досвід роботи
До цього часу Архітектор—ФОСПД Ф. Гонца, Черкаси
січень 2000 керівник проекту, архітектор

Розробка всіх стадій проектної документації (ПП, П, АР): з питань нового будівництва та реконструкції
малоповерхових житлових та громадських споруд, благоустрою та озеленення територій; дизайн житлових та
громадських інтер’єрів; авторський нагляд; керівництво проектом. Співпраця з архітекторами, колективна робота.

До цього часу Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Черкаси
березень 2003 старший викладач кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

Навчальні курси з нарисної геометрії, основ проектування, художньо-технічного конструювання, комп’ютерної
графіки, макетування; написання навчально-методичної літератури; керівництво магістерськими, дипломними та
курсовими роботами; наукова діяльність, публікації.

Освіта
До цього часу Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури, Архітектурний факультет
жовтень 2005 аспірантура,

Тема: “Принципи композиції ландшафтних утворень Черкащини в контексті розвитку паркобудівництва регіону”,
Керівник: проф. Седак І.О.

липень 1999 Київський національний університет будівництва та архітектури, Архітектурний факультет
лютий 1998 Магістр архітектури,

Тема: “Архiтектурно-планувальне формування структури парних мiст (агломерацiя) на прикладі мiст Черкаси-
Смiла”, Керівник: проф. Фомін І.О.

січень 1998 Київський національний університет будівництва та архітектури, Архітектурний факультет
вересень 1993 Бакалавр архітектури,

Тема: “Проектнi пропозицii з питань реконструкцii кварталу в центрi Києва (вул. Софiiвська—Михайлiвська) з
розробкою внутрiшнього простору”, Керівник: проф. Кушніренко М.М.

Додаткова освіта

2009–2010 ЧНУ. Організація бізнесу в садівництві (садівник-рослинознавець), 5 місяців.
1998 УкрАероПроект, Київ. Комп’ютерні курси для архітекторів (AutoCAD, 3D Max), 4 місяці.

Професійні навички

Глибокі знання: з проектування малоповерхових житлових будинків, благоустрою та озеленення територій
на всіх стадіях;
з взаємодії з будівельниками та фахівцями суміжних спеціальностей на стадії реалізації;
з необхідної нормативної документації, організації та керування проектною групою;

Вільне володіння: CAD (AutoCad, QCAD, ArchiCAD), 3D (3DMax, Blender, SketchUp), 2D (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe
Pagemaker, CorelDraw, Inkscape, Xara Xtreme, GIMP);
офісні пакети (MS Office, OpenOffice), комп’ютерна верстка (HTML, CSS, LATEX, SVG, XML), робота з базами даних,
засобами колективної роботи, розробка web-сайтів, інше; Операційні системи: Linux, Windows, MacOS;

Впевнено малюю від руки (графіка, акварель, гуаш). Чітко розуміюсь на історичних архітектурних стилях та сучасних тенденціях.
Вільно володію українською та російською мовою. Англійська мова на рівні читання та розуміння технічних статей та документації.

Основні проекти
Інтер’єр музею Г. С. Сковороди в с. Каврай, Золотоніського району; група інтер’єрів та комплект меблів для офісної
будівлі фабрики реклами ”Рената”; I-III поверхові котеджні будинки в м. Черкаси.

Додаткова інформація
Грант Президента України для обдарованої молоді за 2006 рік на реалізацію проекту ”Система архітектурно-
інформаційних ресурсів: Садово-паркова та ландшафтна архітектура Черкаської області”.
Тривалий час займаюсь глибокими та ґрунтовними дослідженнями садово-паркових об’єктів Черкащини.
Маю великий досвід роботи в різних галузях дизайну (графічний, предметний, дизайн середовища, web-дизайн).
Керую (категорія В) автомобілем з 2000 року.

Оновлено: 10 лютого 2010 року.
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