
АКТИВАЦІЯ СТУДЕНТСЬКИХ ПРОСТОРІВ
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМ І.Я.ГОРБАЧЕВСЬКОГО

ZVIDSY

2021



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




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. Серед тих, 
що розглядалися:

1. Зона між гуртожитком і поліклінікою

2. Зона між навчальним корпусом та Театральним майданом

В результаті аналізу було обрано точку 2



ОБ’ЄКТ

Територією до проектування було обрано двір Корпусу медико-біологічних проблем  (вул. Словацького). На фото зображений його 
поточний стан. Корпус використовується сумарно кількома тисячами студентів на день і позбавлений повноцінної відпочинкової чи 
позакласної зони.



Проектована ділянка 
знаходиться в активній зоні 
міста, на перетині основних 
пішохідних потоків. 

Територія вільна від 
автомобільного руху, проте 
має кілька точок відпочинку 
та рекреації для туристів 
та локальних мешканців – 
Театральний майдан, Сквер 
Тараса Шевченка.

Це прохідне місце, 
але ця властивість не завжди 
на користь студентів.

АНАЛІЗ



Розвинута інфраструктура 
території.

В безпосередній близькості 
до студентського двору 
знаходяться необхідні заклади 
для обслуговування різних груп 
мешканців.

Але не всі відповідають потребам 
студентів-медиків.

АНАЛІЗ



Потоки студентів

Щоденно навчальний корпус відвідує 
близько 4000 студентів. Вони 
приходять в різний час 
і поспішають зайти до корпусу. 

Пропускна спроможність 
вузького входу на територію може 
спричиняти скупчення студентів. 
Їх потрібно роззосередити 
та сповільнити швидкість.

АНАЛІЗ
ТЕРИТОРІЇ



Орієнтація за сторонами світу

Двір розміщений по осі південь-
північ, завдяки цьому впродовж 
дня територія отримує достатньо 
сонячного світла, а існуючі на 
території дерева створюють 
приємний затінок, що сприяє 
комфортному перебуванню на 
території.

АНАЛІЗ
ТЕРИТОРІЇ



Проблеми території

1. Поруч розташований Театральний 
майдан є джерелом шуму та скупчення 
людей. Майдан не затінений від сонця, 
налічує чимало точок торгівлі, не 
сприяє довгому перебуванню. 

2. Межуючі МАФи з доступом 
на всередину території двору, 
створюють дискомфорт 
та перетворюють головний двір 
навчального корпусу в задній двір-
склад закладів харчування. 

АНАЛІЗ
ТЕРИТОРІЇ



СЕРВІС МОДЕЛЬ
Аналіз основних потреб студентів 
протягом навчального дня.



КОНЦЕПЦІЯ



КОНЦЕПЦІЯ



КОНЦЕПЦІЯ

«В основу концепції лягла 
метафорична ідея басейну, як спроби 
студента-медика не потонути 
в складних задачах, які готує для нього 
навчання в університеті. 

Невеликий басейн, де можна на 
практиці освоїти різні теоретичні 
істини про які кажуть на парах.»



Розподіл потреб студентів 
відповідно до тривалості часу 
на кожну із них

ЗОНУВАННЯ



Розділення території на зони, 
відповідно до потреб та 
особливостей території.

Це дає змогу розділити групи 
за типом активності щоб надати 
можливість кожному займатися 
обраною справою.

Пропозиція 

Домовленість з МАФом праворуч 
про розворот додаткової 
роздаточної зони, орієнтованої на 
студентський двір – створить 
новий неочевидний магніт на 
території двору.

ЗОНУВАННЯ



ОБМІРНИЙ ПЛАН

Під час першого візиту та завдяки 
допомозі партнерів було отримано 
усі документи і розміри для складення 
обмірного плану.



ГЕНПЛАН

Згідно нового бачення генеральний план 
буде акцентувати на залученні 
користувачів вглиб двору для створення 
якісних умов проведення вільного часу 
та для розвантаження центрального 
входу у пікові години.



КОНЦЕПЦІЯ

3Д схеми території



ЕЛЕМЕНТИ
Схема маркування меблів 
на замовлення

Начиння проекту складається із елементі
в та стандартних матеріалів. Для зручності 
елементи на замовлення промарковано, 
а матеріали зведено у таблицю.



M1 – конструкція з лавою та столом

ЕЛЕМЕНТИ



M2 – металеві труби для опори та неонова вивіска

ЕЛЕМЕНТИ



M3 – стіл

M4 – стіл зі стільцями

ЕЛЕМЕНТИ



M5 – конструкція лавки зі столами

ЕЛЕМЕНТИ



Об’єкт Назва Посилання на виробника Ціна

М1 https://v-prostir.com/ 70-100 тис грн

М2 -//- 20-30 тис грн

М3 - стіл -//- 10-15 тис грн

М4 – стіл 
зі стільцями

-//- 20-25 тис грн

М5 – лавка 
зі столами

-//- 50-70 тис грн

СПЕЦИФІКАЦІЯ

ціни вказані станом на  21.07.21

https://v-prostir.com/


Об’єкт Назва Посилання на виробника Ціна Потрібний об’єм Всього

Плитка для підлоги https://ekonomkeramik.com.ua/ua/p1088782654-v
ysshij-sort-elitnaya.html

515 грн/кв.м 436 кв.м 224 540 грн

Басейна плитка https://www.keramaexpert.ua/ru/mozaika-dlya-bas
seynov/p/29-8-29-8-788.html

859 грн/кв.м 97,6 кв.м 83 840 грн

Терасна дошка https://terrawood.com.ua/ua/p1421436173-legro-ev
olution-sand.html

3 160 грн/кв.м 12,28 кв.м 38 900 грн

Смітники https://bar-service.club/urna-z-nerzhaviuchoi-stali-
krishka-z-otvorom/

1172.16 грн 3 шт 3500 грн

Пуфи https://elegant-ua.com.ua/ua/g31379060-kreslo-m
eshok-kvadro
(кольори 307, 162, 509, 363)

1 190 грн/ шт. 10 шт 11 900 грн

СПЕЦИФІКАЦІЯ

ціни вказані станом на  21.07.21

https://ekonomkeramik.com.ua/ua/p1088782654-vysshij-sort-elitnaya.html
https://ekonomkeramik.com.ua/ua/p1088782654-vysshij-sort-elitnaya.html
https://www.keramaexpert.ua/ru/mozaika-dlya-basseynov/p/29-8-29-8-788.html
https://www.keramaexpert.ua/ru/mozaika-dlya-basseynov/p/29-8-29-8-788.html
https://terrawood.com.ua/ua/p1421436173-legro-evolution-sand.html
https://terrawood.com.ua/ua/p1421436173-legro-evolution-sand.html
https://bar-service.club/urna-z-nerzhaviuchoi-stali-krishka-z-otvorom/
https://bar-service.club/urna-z-nerzhaviuchoi-stali-krishka-z-otvorom/
https://elegant-ua.com.ua/ua/g31379060-kreslo-meshok-kvadro
https://elegant-ua.com.ua/ua/g31379060-kreslo-meshok-kvadro


ВІЗУАЛІЗАЦІЇ



ВІЗУАЛІЗАЦІЇ



ВІЗУАЛІЗАЦІЇ



ВІЗУАЛІЗАЦІЇ



РОБОТИ ДО 
ВИКОНАННЯ

Послідовність робіт для реалізації проекту: 

1. Провести демонтажні роботи (демонтувати існуюче покриття підлоги, очистити 
від штукатурки терасні конструкції, демонтувати частину клумб, відповідно до 
проекту).  

2. Організувати внутрішню видачу із МАФа до студентської зони. 

3. Провести оздоблювальні роботи – покриття підлоги, облицювання терас 
плиткою та дошкою. 

4. Висадка газону та дерев в місцях зазначених в проекті. 

5. Залучення  студентів до створення неонової вивіски, розмітки на підлозі та 
користувацьких сценаріїв.

6. Виготовити та змонтувати меблі. 

7. Встановлення екрану, розміщення покупних меблів, неонової вивіски. 

8. Виконання розмітки на підлозі фарбою. 

9. Насолодження новим студентським простором. 



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:

Марія Шепецька, архітектор

Олександр Шевченко, урбаніст

Софія Поліщук, аналітик

Анастасія Гулевата, архітектор

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

