
1

Просторовий потенціал  
закладів вищої  
освіти України

Zvidsy Urban Agency, 2021



2

Дана публікація – це інструмент для управлінців  
освітніх закладів проєкту. З його допомогою 
можна активувати нерозкритий просторовий 
потенціал і покращити досвід студентів  
без капітальних і мільйонних інвестицій. 
Читати публікацію слід по порядку і надалі  
керуватися принципами та загальною логікою  
у підборі рішень.
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Українські освітні заклади  
відрізняються від закордонних  
орієнтованістю на навчальний  
процес, а не на студента,  
як індивідуальність.

Кабінетне дослідження показало, що просторова 
конфігурація та дизайн західноєвропейських 
університетів спрямовані на потреби людини 
впродовж всього часу використання  
простору закладу.
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Дослідження показало, що потреби студентів  
не відрізняються кардинально від країни, 
міста чи закладу. Але в різних умовах закладів 
студенти по-різному використовують  
власний потенціал.

Було проведено анкетування 50-ти українських 
студентів, які навчаються в медичних  
навчальних закладах:

• УМСА, Полтава;

• ЖМІ, Житомир;

• КММК, Київ;

• ВНМУ ім. М. І. Пирогова, Вінниця;

• ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського, Тернопіль;

• ЛМА ім. Андрея  
Крупинського, Львів;

• РМА, Рівне;

• БДМУ, Чернівці;

• РДГУ, Рівне;

• ХНМУ, Харків.

Питання були складені так, щоб краще  
зрозуміти улюблені місця студентів  
для вільного часу, навчання, відпочинку 
на території закладу.

Як результат, весь простір освітнього  
закладу можна розділити на чотири  
категорії в рамках сприйняття студентами:

• навчання;

• харчування;

• спілкування;

• відпочинок.

Додатково було проведено п’ять інтерв’ю  
із студентами, які навчаються у Чехії, Естонії, 
Німеччині та Польщі. Їх сприйняття  
освітніх закладів було порівняно  
з результатами опитування в Україні.

Дослідження  
серед студентів
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Що відчуває студент

Дискомфорт.  
Зарегульованість. Втома

Комфорт. Мотивованість.  
Повага/Свобода

Сприйняття освітніх закладів серед  
університетів не є позитивним. Чимало 
подразників у студентській рутині міцно 
засіли роками, тому студенти майже  
не сподіваються, що може бути інакше.

Простір освітніх закладів сформовано  
для стимулювання студентів робити  
вибір – вчитися чи відпочивати, домашня  
їжа чи кафетерій, індивідуальна робота  
чи групова. Так формується свідомість студентів.

В Україні

Закордоном
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Навчання
Українським студентам процес самоосвіти  

дискомфортний на території закладу.  

Найчастіше вони готуються до пар в кав’ярнях, 
ТЦ та вдома. Доступність до технічних ресурсів 

низька, прилади старі/ зламані чи просто  

недоступні. Є запит на місця побути одному.

• Найчастіше відбувається 
в місцях для харчування;

• В бібліотеці, читальній залі;

• Під дверима аудиторій;

• Вдома;

• Групами в кав’ярнях, ТЦ, 
прилеглих парках.

• Комфортні меблі;

• Цінується тиша та місце щоб

• «сконцентруватись»;

• Потрібна сприятлива

• атмосфера;

• Хороший ремонт;

• Принтер/ сканер/ канцелярія;

• Хороший інтернет.

Відпочинок
Зон для відпочинку мало або немає зовсім.  

Є великий запит на місця для сидіння.  
Половина студентів відпочивають на території 

освітнього закладу. А також студенти мріють 

про релакс зони та якісне дозвілля.

• Спортивний комплекс;

• Приуніверситетський 
парк/ сквер/ двір;

• Місця для паління. Там 
збираються також й ті,  
хто не палить.

• Зручно посидіти/ полежати;

• Розетки, інтернет, вішалки, 
кавомашина; 

• Озеленення та місця  
на свіжому повітрі, затінок; 

• Місце для самовираження 
студентів. 

Процеси Локації Потреби
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Харчування
Універсальний процес: через брак місця 

поєднується зі спілкуванням, відпочинком 

та навчанням. Також місця харчування слугують 

місцем зібрання, як єдині достатньо  

просторі локації.

• Їдальня, кав’ярня, буфет, 
точка з шаурмою біля  
корпусу;

• Залежить від комфорту 
і відстані до наступної пари.

• Можливість підігріти  
і зручно з’їсти те,  
що принесено з дому;

• Перерви короткі, добре 
якщо є місця з їжею 
під рукою.

Спілкування
Відбувається за спільними заняттями і заходами, 

консультаціями, кар’єрними днями. Важливі 

функції спілкування – соціалізація,  антистрес 
і розвиток софт скілів.

• Коридори корпусів;

• Місця харчування;

• Місця для паління;

• Парки, сквери;

• Актова зала, мистецькі центри.

• Можливість трансформувати 
місце під розмір компанії;

• Спілкування проходить  
жвавіше (особливо нові  
знайомства) за невимушеною 
діяльністю (пінг понг, студія).

Процеси Локації Потреби
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1 Фокус закладів вищої освіти 

на колективному – брак уваги 

до малих груп та індивідуальних 

потреб студентів;

Підсумки
Важливі висновки, що будуть основою для подальших  

трансформацій та перетворень просторів освітніх закладів

2 Фокус закладів вищої освіти 

на централізації сервісів –  

читальна зала, кімната  

студентів, деканат. Важливо 

створити зустрічний  

децентральний процес;

3 Монофункціональне  

використання просторів – 

навчання, відпочинок, 

спілкування. Важливо створити 

точки перетину цих процесів;

4 Поєднати чи розташувати 

поруч зони харчування  

та відпочинку – так формується 

нове неформальне середовище 

для студентів;

5 Умови для комфортного 

простору для навчання:  

постійна доступність, простори 

для груп, фізичний комфорт  

(освітлення, тиша, температура,  

стільці, тиша, інтернет, інтер’єр);

6 Увага до дизайну та  

зручності користування –  

часто важливіше за великі 

інфраструктурні рішення;

7 Звернути увагу на доступність 

у позанавчальний час, різні 

аспекти комфорту.
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Ключові  
принципи
На перетині різних висновків було сформовано 

ключові принципи активного студентського  

простору. Вони визначаються сприянням 

до спонтанності та увагою до студента,  

як індивідуальності.

5 Доступність 
та правила

1 Малі групи/ 
Наодинці

4 Сусідство 
локацій

2 Роззосере-
дження

7 Комфорт 
та навчання

3 Поліфунк-
ціональність

6 Комфорт, 
Дизайн, UX
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Типи рішень
1-2

Модульні елементи на території

1-3

Модульні елементи  

на 2-3 функції

3-4

Кілька типів модулів  

що поєднуються (продумане 

сусідство модулів)

6-7

Комфорт для навчання –  

увага до деталей і дизайну

2-3-6

Роззосередження студентів 

по території кампусу, в нові  

місця, де є кілька функцій  

та ретельний дизайн 

2-5-7

Активація нових зон  

університетів через фізичну 

та емоційну відкритість 

5 Доступність 
та правила

1 Малі групи/ 
Наодинці

4 Сусідство 
локацій

2 Роззосере-
дження

7 Комфорт 
та навчання

3 Поліфунк-
ціональність

6 Комфорт, 
Дизайн, UX
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Ключовий підхід до 
активного простору
Покращення простору важливо базувати  

не на одному інфраструктурному аспекті,  

а натомість розглянути проєкт із трьох аспектів:

1. Обрати доцільну форму і рішення  
для простору;

2. Переконатися, що чітко визначена цільова 
аудиторія (які саме студенти?) і їх сценарії 
поводження у просторі;

3. Створити чи підсилити зв’язки між рішенням  
та аудиторією – просторові та смислові.

Використання даного підходу та зазначених 

вище принципів дозволить створити нові  

умови у навчальних закладах. Для форми  

і рішення можна використовувати рішення 

на наступних сторінках.

Кл
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Точкові інтервенції

Середовище

Реалізація просторового потенціалу можлива 

поодинокими тактичними рішеннями,  

що направлені на вирішення локальної  

потреби користувачів і роззосереджені  

по території навчального закладу:

• диван або крісло;

• стіл;

• розетки. 

1

Створення умов до комфортного  
та безперешкодного перебування студентів 
через уважний дизайн і пропрацьовані деталі:

• обмеження строгих правил;

• напівзакритість;

• освітлення/ Wi-Fi/ зарядка.
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Модуль

Простір

Модульні елементи на 2-3 функції. Зазвичай 

ними слугують лави для великої компанії, 

або стільці зі столами. Архітектурні конструкції 

для невеликої групи можна створювати  

нестандартними, мобільними і неформальними. 

Їх ціль – задовольняти спонтанні бажання/  

потреби студентів: сісти на підлозі та займатись 

йогою, заповнити журнал або перекусити.

Кілька типів модулів, що поєднуються  

та утворюють поліфункціональний простір. 

Правильно розташовані модулі можуть  

забезпечити потреби максимальної кількості  

користувачів. Так, часто в університетах 

біля зон харчування поруч встановлюють 

пару диванів та столів. Таким чином групи 

голодних до їжі та голодних до знань  

не заважають одна одній.

1
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Роззосередження студентів по території  

кампусу в нові місця, де є кілька функцій  

та ретельний дизайн: сходи, хол, коридори 

та інші непопулярні місця.

Роззосередження

Активація 
Активація нових зон університетів через  

емоційну та фізичну відкритість, спонтанність. 

Відбувається через створення просторів  

вільних від більшості регулювань  

освітніх закладів.

2

3
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Елемент
• стілець, пуф;

• стіл;

• накриття;

• автомат.

• килим;

• стіна;

• робочий стіл;

• газон;

• сходи.

Поверхня
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Модуль

Простір

• побудови, конструкції для сидіння, лежання, 
навчання, ховання в затишок від натовпу 
або від сонця. 

• об’єкт з лавочкою столом на пару людей, 
або ж куточок для спорту/ релаксації.

• проєктування великої локації – аудиторії, 
бібліотеки, холу;

• вільний/ арт простір для студентів, коворкінг.

Арт об’єкт
Арт об’єкти добре слугують точками актива-
ції простору, особливо для молоді. Фотозона, 
місце зустрічі, орієнтир для гостей і галерея: 

• інсталяції;

• мурали;

• освітлення.
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Комбінація Користь
Під власну ситуацію заклади вищої освіти можуть  

сформувати перелік типів об’єктів, спираючись 

на попереднє дослідження користі для студентів. 

За можливості краще залучити експертів  

з дизайну та планування таких просторів.

Користь від впровадження принципів просторової активації:

1 Рішення вплинуть не тільки 

на студентів, але і на комфорт 

всіх користувачів закладу – 

викладачів, адміністрації, гостей 

закладу та його працівників;

2 Такий простір може 

за принципами рівнятися 

з західноєвропейськими  

закладами і виділятися з-поміж 

інших українських закладів;

3 Використовуючи простір 

ефективно та цікаво, можна 

підняти популярність закладів 

серед абітурієнтів та їх  

національний рейтинг;

4 Вдала активація простору 

зможе розвантажити аудиторії  

від непрофільної функції 

і збільшити місткість закладу;

5 Роззосереджені рішення  

у просторі університету 

дозволять створити умови, 

що дозволяють перебувати 

у закладі за умови складних 

карантинних умов.
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Актуальність
Дана публікація ставить за мету змінити підхід  

освітніх закладів до власного простору.  

Простір – це потенціал, що дозволяє краще 

вибудовувати навчальні процеси, ефективно 

використовувати аудиторний фонд, створюючи 

активні місця для студентів і працівників   

закладу  у проміжних та неочікуваних місц

Турбота про студента, як індивідуальність 

та міркування неформальними підходами 

дасть змогу створити діалог між навчальним 

закладом і студентами, якого не було раніше.

Подальші кроки
Важливо зуміти пов’язати принципи публікації із реальним 

середовищем і контекстом закладу вищої освіти. Щось можна 

готувати самостійно, але деякі фази краще проводити разом 

із залученими профільними фахівцями.

Крок 1 

Підготувати просторову схему 

освітнього закладу і відмітити 

найбільш активні і популярні 

точки, де часто з’являються  

великі потоки людей;

Крок 2 
Забезпечити наскрізну  

комунікацію із студентами 

та працівниками закладу.  

Повідомити про можливість 

доєднатися до співтворення 

простору для комфорту кожного;

Крок 3  

Залучити фахівців  

до проведення дизайн-сесії 

із представниками навчального  

закладу, щоб потім надати  

результати дослідження 

та можливі варіанти  

активації просторів;

Крок 4 

Забезпечити вільний доступ 

усіх користувачів закладу 

до розроблених рішень  

та надати більш лояльні  

правила щодо використання 

простору освітніх закладів.
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Цю публікацію було здійснено 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).

Zvidsy Urban Agency, 2021

Ця публікація була створена за підтримки  
Швейцарії. Відповідальність за зміст цієї публікації 
несе виключно автор/авторський колектив. Точка 
зору автора/авторів не обов’язково відображає 
точку зору донора.

Бенефіціар проєкту


	Огляд закладів 
вищої освіти
	Дослідження 
серед студентів
	Підсумки
	Ключові 
принципи
	Типи рішень
	Ключовий підхід до активного простору
	Каталог рішень
	Користь
	Актуальність
	Подальші кроки

