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В Україно-швейцарському проєкті «Розвиток медичної освіти» команда Агенції працює над обраною 
точкою, яка має найбільший потенціал для впливу на велику кількість студентів і працівників ЗВО. Точки 
обираються за правилом: одна точка зовні, одна всередині закладу.

ПРИНЦИПИ. РОБОЧА РАМКА

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
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АНАЛІЗ



ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

4. Міжнародні студенти мають безліч ідей щодо 
інструментів їх адаптації в українському 
університеті;

1. Як українські, так і міжнародні студенти часто 
вказують на проблеми навігації в кампусах та 
окремих корпусах;

2. Студентам було важко перейти на онлайн-
навчання, але повернення в офлайн – це також 
стрес;

“Я чувствовала себя потерянной, и прошло это 
лишь на втором курсе. Думаю, это связано с 
тем, что на год мы выпали из социума, и весь 11 
класс и 1 курс сидели за экранами”

3. Досвід українських і міжнародних студентів 
відрізняється, і представники цих груп мало 
спілкуються між собою;

“Много 
иностранцев 
(некомфортно)”

“...there should be mix of students from different 
countries in a group, not the same students from same country”

“If we had a first year get-together event or small party for international students, organised by 
the school, that would have been a great way to make friends. We would be taught how to get 
around school, where to find study material, where to ask for help and so on”

5. Студентам не вистачає часу для відпочинку і 
повноцінного соціального життя; 

6. Студенти висловлюють інтерес до 
позанавчальних заходів, проте вказують на 
нестачу анонсування заходів і роботи гуртків;

“There is a language club but I actually got to 
know about it by chance from Instagram just 
one year ago. Imagine, I’ve been here for 6 
years and I just got to know about it last 
year!” 

7. Студенти хочуть проводити час разом, але 
також вказують на потребу в усамітненні;

“Більша кількість гуртків з 
різноманітних занять/хобі та 
обладнаний спільний простір для 
спілкування”

8. Студенти хотіли б мати власний простір для 
відпочинку, спілкування та самопідготовки.

“Пам'ятаю, що ніяк не могла сама 
знайти шлях до потрібної 
аудиторії) лише зі своїми 
одногрупниками виходило)”

“Rest-zone – спеціально відведене місце або 
кімната, де всі студенти могли б відпочивати, 
розмовляти, ділитися враженнями від навчання, 
робити домашнє завдання, грати, незважаючи 
на національність, релігію, курс та факультет”



ВИБІР ГОЛОВНИХ ТОЧОК

ЛОКАЦІЯ КІЛЬКІСТЬ 
КОРИСТУВАЧІВ

ФУНКЦІЇ
спілкування, 
харчування,
навчання,
відпочинок.

КАТЕГОРІЇ 
КОРИСТУВАЧІВ

РЕПУТАЦІЯ ВСЬОГО

Приймальна комісія (корпус УКЛ) 3 2 + студенти,
персонал, гості * * 10

Їдальня (корпус УКЛ) 4 3 студенти,
персонал 9

Відкрита зона гуртожитку №2 біля 
стоматологічного центру 1 2 студенти,

гості * 6

Дворик (вул. Трінклера, 6) 2 2 студенти,
персонал 6



РОБОЧА РАМКА

В Україно-швейцарському проєкті «Розвиток медичної освіти» команда Агенції працює над обраною 
точкою, яка має найбільший потенціал для впливу на велику кількість студентів і працівників ЗВО. Точки 
було обратно враховуючи поточний стан, кількість користувачів, очікуваний ефект. Обрані локації::

1. Приймальна комісія (корпус УКЛ)

2. Їдальня (корпус УКЛ)



створення простору для формування соціальних навичок і інтеграції в 
студентське середовище;

створення умов для контакту з носіями інших культур; 

створення комфортного простору для перепочинку в інтенсивному 
навчанні. 

ДИЗАЙН.
 ПРИНЦИПИ



ЛОКАЦІЯ 1
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ



ЛОКАЦІЯ 1
ФУНКЦІОНАЛЬНЕ 

НАПОВНЕННЯ

Що важливо:
- інтегрувати у відкритий простір, який 

вже використовується студентами;
- спроектувати простір, що виглядає 

привабливим зсередини та з вулиці; 
- передбачити сценарії на період 

роботи приймальної комісії та у весь 
інший час, в тому числі в холодну пору 
року.

Основні сценарії:
- комфортне очікування у черзі;
- простір для відпочинку і 

самопідготовки.



ЛОКАЦІЯ 2
СТУДЕНТСЬКИЙ 

КАФЕТЕРІЙ



Що важливо:
- замість традиційної їдальні 

запропонувати багатофункціональний 
студентський простір, де харчування – 
не єдина функція;

- пропонувати гнучкі рішення, щоб 
студенти адаптували простір під різні 
потреби і сценарії. 

Основні сценарії:
- студентська кухня;
- простір для відпочинку і 

самопідготовки;
- кінозал/сцена/соціальний простір.

ЛОКАЦІЯ 2
ФУНКЦІОНАЛЬНЕ 

НАПОВНЕННЯ



НАСТУПНІ КРОКИ

31.01

30.12

14.01



ПИТАННЯ ТА 
ВІДПОВІДІ

1. Організаційна модель точок харчування



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

Софія Поліщук, аналітик

Марина Семенченко, архітектор
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