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ПРИНЦИПИ

Головна ціль проекту – активувати нові місця відпочинку та проведення часу для студентів на базі закладу. 
В цій роботі команда агенції спирається на попереднє дослідження про головні аспекти життя закладів 
вищої освіти (ЗВО).

Принципи, на яких базується проєкт:

1. Створення комфортних умов для самоосвіти на території ЗВО.

2. Комфорту для позанавчальної діяльності на території ЗВО: 
харчування, спілкування, відпочинку.

3. Створення умов для нового позитивного користувацького досвіду 
від навчального простору.

4. Надання студентам свободи для створення власних ініціатив
 та самостійного вдосконалення простору під власні потреби. 

https://issuu.com/zvidsy.agency/docs/student_spaces._med_project


ЧЕРНІВЦІ



РОБОЧА РАМКА
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ПОТРЕБИ. ВИСНОВКИ



ЛОКАЦІЯ 1 







КІМНАТА 1 



ОБМІРНА СХЕМА



КОНЦЕПЦІЯ

місця для роботи/навчання стелажі

освітлення

колористика: білий, текстура дерева, акцент - чорний

елементи

найбільш тиха зона 
для зосередженої роботи



ПЛАНУВАННЯ



ОБ’ЄМ





КІМНАТА 2  



ОБМІРНА СХЕМА



КОНЦЕПЦІЯ

столи-модулі
-складаються в більші столи

скляні розсувні блоки на рейлах
зонують по різному простір

освітленняколористика: білий, чорний, текстура дерева, металу  та скла 
чорний

елементи

“зона залів”
кімната - конструктор, для різного розміру зібрань



ПЛАНУВАННЯ



ОБ’ЄМ





КІМНАТА 3 



ОБМІРНА СХЕМА



КОНЦЕПЦІЯ

модульні меблі

зони “усамітнення”

колористика: білий, теракотовий, жовтий, текстура дерева

елементи

зона відпочинку
кімната - неформального спілкування, комунікації



ПЛАНУВАННЯ



ОБ’ЄМ







РОБОТИ ДО 
ВИКОНАННЯ

Послідовність робіт для реалізації:

1. Демонтувати зайві елементи та покриття.

2. Перевірити стан наявних інженерних мереж, при потребі відремонтувати.

3. Підготувати балки для монтажу  скляних розсувних перегородок.

4. Додати достатню кількість розеток, на всі зони.

5. Передбачити точку роздачі інтернету.

6. Провести  ремонт, вирівняти рівень та площини стін та стелі.

7. Виконати фарбування стін та стелі.

8. Виконати монтаж чистових елементів  (розетки, замінити світильники)

9. Змонтувати скляні розсувні перегородки.

10. Виготовити амфітеатр.

11. Виготовити та закупити меблі, елементи інтер’єру, декор, техніку



ЛОКАЦІЯ 2 



ДВОРИК



ОБМІРНА СХЕМА



КОНЦЕПЦІЯ

дворик біля корпусу університету

модульні меблі

вулична галерея на паркані - місце 
самовираження студентів, оновлюється ними 

парклет - “островки безпеки”

фасад будинку - полотно для проектування 
фільмів в теплий час року



СХЕМА



ОБ’ЄМ







РОБОТИ ДО 
ВИКОНАННЯ

Послідовність робіт для реалізації:

1. Провести розчистку та  прибирання двору.

2. Вкласти мощення.

3. Підготувати (намалювати) периметр “екрану” на фасаді житлового будинку 
під проектор.

4. Вивести живлення та можливість кріплення проектору з корпусу 
університету.

5. Вирівняти площину паркану, нанести місця під графіті вуличної галереї.

6. Виготовити та змонтувати елементи парклету.



https://www.facebook.com/Zvidsy/

http://zvidsy.agency/

info@zvidsy.agency

ZVIDSY AGENCY

Дизайн громадських просторів  здійснюється в рамках Україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної 
освіти», який виконується в Україні Швейцарським інститутом тропічного і громадського здоров’я (Swiss TPH) за 
підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC).

Над проєктом працювали:

Олександр Шевченко, урбаніст

Анастасія Гулевата, архітектор

https://www.facebook.com/Zvidsy/
http://zvidsy.agency/
mailto:info@zvidsy.agency

