
В межах Проєкту з реконструкції навчального корпусу Донецького державного 
університету управління та створення EduSpace, що реалізується Консорціумом 
у складі Донецького державного університету управління, Донецького 
юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ України, Університету 
Генуї (Італія) та виконкому  Маріупольської міської ради, за фінансової 
підтримки Європейського Союзу (Програма «Підтримка ЄС переміщеним вищим 
навчальним закладам на Сході України»), ГО «Фонд розвитку Маріуполя» та 
«Зеленого центру МЕТІНВЕСТ».

Цей документ підготовлений за фінансової допомоги Європейського Союзу. 
Зміст цього документа є виключною відповідальністю Донецького державного 
університету управління, і ні за яких обставин не може розглядатися як такий, 
що відображає позицію Європейського Союзу.

eduspace.dsum.edu.ua
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Місія відкритого освітнього простіру — забез-
печення доступності сучасної формальної та 
неформальної освіти для студентів переміще-
них закладів вищої освіти та громади м. Маріу-
поль

Місія

Візія — мультифункціональний відкритий освітній 
простір, інноваційна платформа з організації навчання 
та дозвілля студентів, професійного розвитку 
викладачів та місцевої громади

Цільова аудиторія 

студенти Донецького державного університету управління (ДонДУУ)

студенти Донецького юридичного інституту (ДЮІ)

викладачі ДонДУУ

викладачі ДЮІ

молодь мікрорайону

громада Маріуполя
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EduSpace

Відкритий освітній простір для студентів та 
громади

студенти отримають сучасне комфортне середовище 
для навчання та дозвілля

викладачі підвищать свою кваліфікацію та отрима-
ють всі необхідні сервіси для наукової роботи та 
проведення конференцій, семінарів тощо
 
заходи та івенти протидіятимуть відтоку молоді, 
від’їзд якої послаблює потенціал розвитку міста та 
громади в цілому.

EduSpace наочно продемонструє креа-
тивний потенціал та змінену свідомість 
місцевої молоді, яка буде мотивована 
залишатися у рідному місті та розвива-
ти його у соціальному та економічному 
напрямах
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iнфраструктура

EduSpace

EduSpace — це відкритий простір освіти для 
студентів та громади з широким спектром послуг.

EduSpace розширюватиме освітні пропозиції для 
студентів та представників місцевої громади, 
зосередившись на їхньому особистому та професій-
ному розвитку. Центр надаватиме можливості для 
реалізації студентів на основі сучасних технологій, 
найкращих практик та ноу-хау, а саме EduSpace 
передбачатиме:

унікальну новітню бібліотеку Smart Library

Центр екологічної освіти

новітні аудиторії та тренінгові кімнати

конференц-зали та офіси

спортивний центр (тренажери, фітнес, йога тощо)

Центр лідерства та кар’єрного розвитку

Університет третього віку

навчальні аудиторії та тренінгові кімнати

коворкінг зону

велосипедну стоянку перед кампусом

кафе

Створений відкритий освітній простір для студентів та громади суттєво 
покращить інституційну інфраструктуру переміщених закладів вищої 
освіти завдяки реконструйованій будівлі навчального корпусу площею 
більш ніж дві тисячі м2.
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iнфраструктура

EduSpace

З 23 березня по 5 квітня 2020 року було проведене онлайн-опиту-
вання потенційних відвідувачів EduSpace, в межах Проєкту з 
реконструкції навчального корпусу Донецького державного 
університету управління (адреса: м. Маріуполь, вул. Макара Мазая, 
буд. 15) та створення в ньому «Відкритого освітнього простору для 
студентів та громади» (EduSpace), що реалізується Консорціумом у 
складі Донецького державного університету управління, Донецького 
юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ України, 
Університету Генуї (Італія) та виконкому  Маріупольської міської 
ради, за фінансової підтримки Європейського Союзу (Програма 
«Підтримка ЄС переміщеним вищим навчальним закладам на Сході 
України»), ГО «Фонд розвитку Маріуполя»  та  «Зеленого центру 
МЕТІНВЕСТ». 
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  Відповіді респондентів на запитання 
«Яким передбаченим функціоналом EduSpace Ви плануєте користуватися 
  в якості отримувача послуг й як часто?»
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На регулярній основі В разі потреби Не планую користуватися
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smart-бібліотека 

Центр екологічної освіти, який буде забезпечувати 
просування екологічної освіти, концепція Zero 
Waste, енерго- та ресурсоефективність тощо – все 
це сприятиме формуванню екологічної культури 
серед молоді та жителів міста. Проєкт здійснюється 
за підтримки Громадської організації «Зелений 
центр Метінвенст» та Фонду розвитку Маріуполя, 
які приділяють значну увагу побудові безпечного 
середовища в нашому місті.

Концепція Zero Waste office передбачає відмову від 
будь-якої діяльності, що призводить до появи 
відходів та сміття, якщо є альтернативні шляхи та 
можливості цього уникати.  Наприклад, в EduSpace 
не буде використовуватись одноразовий посуд, буде 
максимально використовуватись електронний 
документообіг, а в разі нормативної необхідності 
друку документів буде використовуватись виключно 
двосторонній режим друку, будуть застосовуватись 
всі можливі заходи для зменьшення кількості сміття, 
його сортування та переробки.

Під час реконструкції будівлі будуть використовува-
тися виключно екологічно чисті матеріали та 
технології освітлення, опалення і т.ін.

SmartLibrary − новітні інформаційно-комунікаційні 
технології в навчанні; провідні онлайн-каталоги 
навчальної та періодичної літератури; онлайн- 
портал з акаунтом для кожного відвідувача та доступ 
до сучасних професійних баз даних та освітніх 
ресурсів для кожного студента, включаючи людей з 
особливими потребами.

Враховуватиметься досвід провідних європейських 
університетів у сфері задоволення інформаційних 
потреб читачів.
15 автоматизованих робочих станцій Smart Library 
дозволять встановлювати доступ до сучасних 
професійних баз даних
та відкривати електронні навчальні ресурси для 
кожного студента.

Центр лідерства та кар’єрного розвитку — унікальна 
освітня платформа з розвитку нового покоління 
лідерів у сфері бізнесу, державного управління, 
неприбуткового та військового секторів шляхом 
навчання, досліджень та партнерських відносин із 
визнаними лідерами у своїй галузі. До тренерського 
складу Центру  долучатимуться фахівці з універси-
тетів-партнерів з Італії та Шотландії, які є експертами 
з розбудови лідерського потенціалу. 

Спектр тренінгів включатиме: тренінги для 
студентів-лідерів, лідерство в команді, лідерський 
емоційний IQ, лідерство в управлінні, управління 
самоефективністю, самоуправління, а також тренінги, 
що сприяють розвитку індивідуальних навичок 
лідерства та керівництва командами, тренінги для 
студентського самоврядування.

Центр «Університет третього віку». Університет 
третього віку вже активно працює у складі ДонДУУ з 
2016 року; його діяльність спрямована на надання 
освітніх послуг для неформальної освіти громадян 
віком 55+. На території EduSpace буде відкрито 
додатковий центр з освітніх послуг для людей 
похилого віку. Під час створення Центру будуть 
враховані знадоби людей із особливими потребами, 
які також зможуть брати участь у навчанні та сприя-
ти їх соціалізації. Центр «Університет третього віку» 
матиме навчальне обладнання для творчої роботи 
(мистецтво, рукоділля), а також для навчальних 
курсів з туризму та відпочинку тощо.

iнфраструктура

EduSpace

для переміщених університетів

центр лідерства
 та кар’єрного розвитку 

університет
третього віку

центр екологічної
освіти

Бізнес-інкубатор надаватиме змогу навчатися основам 
підприємницької діяльності та підготовці 
бізнес-планів. А також допомогати генерувати ідеї для 
стартапів з подальшими мікро-грантами на реалізацію 
бізнесу та залученнями меторів.

бізнес-інкубатор
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Англійський клуб — клуб з вивчення англійської мови у 
неформальній атмосфері під час індивідуальних та 
групових занять, екскурсій і тематичних вечірок.

Спортивний простір TraineToLead — повноцінний 
центр гармонійного фізичного і духовного розвитку 
студентів та викладачів, для тих, хто бажає покращити 
фізичне та емоційне здоров’я. Центр TraineToLead 
буде ергономічно вбудований в EduSpace та оснаще-
ний  сучасними тренажерами та спортивним облад-
нанням для тренування студентів усіх вікових груп та 
викладачів. Пропонуватимуться секції єдиноборств, 
фітнесу, йоги та інші.

iнфраструктура

EduSpace

TraineToLead
спортивний простір

Англійський клуб

Студентський офіс максимально відповідатиме 
сучасним тенденціям та технологіям з урахуванням 
очікувань студентів щодо функціонування студентсь-
кої ради задля можливості розвивати органи 
студентського самоврядування.

Приміщення офісу матимє найсучасніше технічне 
обладнання та необхідне меблювання для організа-
ції різних видів діяльності, що відповідатиме 
сучасним тенденціям для роботи над проєктами 
відповідно до потреб студентської спільноти, 
університетів та громади, а також необхідних для 
організації різних видів діяльності активними 
учасниками та волонтерами під час різних заходів в 
межах ініціатив EduSpace.

офіси студентського 
самоврядування

Конференц-зала з площею більш ніж 120 м2 для 
проведення публічних заходів, яка адаптується під 
заходи будь-якого формату: презентації, конферен-
ції, лекції, тренінги та семінари, круглі столи та 
запуски проєктів.

Приміщення конференц-зали має все необхідне 
технічне устаткування, систему кондиціонування, 
доступ до бездротового інтернету. Зала забезпечена 
сучасною аудіовізуальною технікою для проведення 
заходів, LED екраном, обладнанням для синхронного 
перекладу.

Поруч із конференц-залою знаходитеметься додат-
кове приміщення для організації заходів. 

конференц-зала

Приміщення для коворкінгу для студентів та молоді 
міста, будуть облаштовані сучасним мультимедійним 
обладнанням, мобільними столами та прикладними 
інструментами для підготовки тематичних творчих 
заходів. А також конференц-залою для розвитку 
студентського самоврядування та проведення 
тематичних творчих заходів.
 
Творча студія — це два сусідніх коворкінг простори, 
один з яких матиме невелику сцену зі звуком, 
мультимедійним обладнанням та 50 мобільними 
місцями, другий – призначений для організації 
технічної та управлінської роботи студії. 
Матеріально-технічна база включатиме: звукову та 
мультимедійну апаратуру, ноутбуки, фото-відео 
обладнання, хромо-ключ, фліпчарти, меблі тощо.

коворкінг
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EduSpace — це відкритий освітній простір для 
проведення позааудиторних занять студентів із 
метою підвищення академічного досвіду за допомо-
гою різноманітних культурних, освітніх, лідерських, 
соціальних та рекреаційних програм. Також студенти 
можуть активно долучатися до подальшого розвитку 
EduSpace, відповідно до свого бачення. 

Приміщення для реалізації взаємодії студентського 
самоврядування переміщених ЗВО з громадою міста 
матимуть найсучасніше технічне оснащення та 
необхідне для організації різних видів діяльності 
обладнання:

ноутбуки; 

LED-телевізори та проектори;

настінні дошки;

набори планшетів;

веб-камери;

пересувні столи з кріслами на 12 місць;

тренажери для спортивної зали.

Облаштування

EduSpace
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Облаштування

EduSpace

Відкритий освітній простір максимально відповідатиме 
сучасним тенденціям та технологіям з урахуванням 
очікувань студентів та відповідно до вимог 
«універсального дизайну»

В облаштуванні EduSpace будуть враховані 
елементи «універсального дизайну»:

регульоване освітлення

місце зберігання дитячих візочків

місця для паркування велисипедів

контрастні кольори стін та підлоги в приміщенні

використання екологічних та гіпоалергенних 
будівельних матеріалів

навігація простору за допомогою піктограм

мобільні перегородки для зонування простору

13



Облаштування

EduSpace

90%
Так

9,5%
Ні

0,5%
Важко сказати

  Відповіді на запитання 
«Чи підтримуєте Ви концепцію ZeroWaste офісу?»

90% опитаних схвально поставились до ідеї запровадження в 
діяльності EduSpace концепції Zero Waste; окремі респонденти надали 
свої коментарі, наприклад: «Так, за умовою, якщо посуд буде 
дезинфікуватися», «перехід на посуд з екологічно чистих матеріалів». 
0,5 % затруднилися з відповіддю. 9,5 % не підтримали цю ідею, 
пояснивши в коментарях свою незгоду таким чином: «не підтримую 
через поганий зір», через «відсутність навичок користування», «не 
зовсім згодні з електронним документообігом». Слід зазначити, що 
серед респондентів, які не підтримують дану концепцію, майже вдвічі 
переважають особи чоловічої статі – 12,6%, порівняно з 6,5% 
незгодних опитаних жінок. Простежуються також певні відмінності у 
відповідях респондентів залежно від навчального закладу. Найбіль-
шими прихильниками концепції Zero Waste виявилися  слухачі 
Університету третього віку (95,5%). 

В діяльністі EduSpace передбачаєть-
ся комплекс заходів із мінімізації 
відходів та сміття Zero Waste офісу:

«ні» всьому зайвому

«ні» одноразовому посуду та упаковці

повторне використання речей

сортування та утилізація сміття

електронний обіг внутрішніх документів

двосторонній друк

електро-сушилка замість серветок для рук

14



EduSpace буде розміщено в будівлі навчального 
корпусу № 3 ДонДУУ, що розташована за адресою 
вул. Макара Мазая, 15, м.Маріуполь. Наразі ця будівля 
перебуває в аварійному стані та не використовуєть-
ся. Дякуючи підтримці Європейського Союзу та 
Фонду розвитку Маріуполя будівлю буде реконструй-
овано з використанням енергозберігаючих техноло-
гій. Мікрорайон, в якому планується діяльність 
EduSpace, потребує особливої уваги громади міста, 
оскільки він ще не має таких об’єктів і ми розрахо-
вуємо, що EduSpace має стати центром його розвит-
ку.

Машинобудівельний 
ліцей

Центр Міста
city center

Азовмаш
azovmash

Кальміуський район 
kalmius district

Парк Петровського
petrovskiy park

Північ

Локація

EduSpace

Локація EduSpace

Школа №20

Машинобудівельний 
коледж



Зонування

EduSpace

Тамбур
Фойє
Кафе
Гардероб
Коридор
Сходова клітка
Підсобне приміщення
Спортзал для фітнесу
Роздягальня
Душова
Санвузол
Роздягальня
Душова
Санвузол
Санвузол
Умивальник
Санвузол для інвалідів
Комора уб. інвентарю
Зона безпеки інваліда
Ліфт
Ліфтовий хол
Сходова клітка
Підсобне приміщення
Конференц-зал
Кімната охорони
Комора

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

Хол
Кімната студ. 
самоврядування
Коридор
Iнвентарна
Сходова клітка
Підсобне приміщення
Спортзал єдиноборств
Роздягальня
Душова
Санвузол
Роздягальня
Душова
Санвузол
Санвузол
Комора уб. інвентарю
Санвузол для інвалідів
Зона безпеки інваліда
Ліфтовий хол
Ліфт
Умивальник
Сходова клітка
Тренінг кімната
Тренінг кімната
Тренінг кімната

201
202

203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224

1 поверх

2 поверх

101
125 126

116

124
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122
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121120

117116

108
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109

105106
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104
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222

223

224

210

221

217

218

220

219
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208

209

213

214

211

212

210

207
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206

216215



Бібліотека
Бібліотека
комп'ютерний зал
Бібліотека зал
Кімната студ. 
самоврядування
Сходова клітка
Підсобне приміщення
Кабінет
Місце секретаря
Приймальна
Кабінет
Кабінет
Коридор
Санвузол викладача
Санвузол викладача
Iнвентарна
Санвузол для інвалідів
Зона безпеки інваліда
Ліфтовий хол
Ліфт
Кімната жіночої гігієни
Комора уб. інвентарю
Санвузол
Умивальник
Санвузол
Сходова клітка

301
302

303
304

305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325

3 поверх

301

302

303

325323

324322

321320314313312

315
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318

304

305

308

309

311310

307
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Eco-friendly та 
енергоефективність

EduSpace

  Відповіді на запитання
«Чи вважаєте Ви необхідним використання енергозберігаючих 
  технологій під час експлуатації будівлі?»

93,2%
Так

6,6%
Ні

0,2%
Вагаюсь відповісти

Під час будівництва та експлуатації EduSpace 
віддаватиме перевагу енерго- та ресурсоефек-
тивним рішенням, матеріалам та обладнанню:

індивідуальне опалення

енергоефективні будівельні матеріали, вікна, двері

використання фотоелементів для системи
освітлення приміщень та водопостачання

максимальне використання природного світла

використання сонячної енергії

велопаркування, заправка електромобілів

електрообладнання класу А

stop printing
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Організація 
та режим роботи

Більшість опитаних (64%) проголосувала за роботу без вихідних.  
17% респондентів вважають, що простір має бути доступним з 10:00 
до 20:00 щоденно, а 47% респондентів погоджуються з тим, що у 
вихідні дні (суботу та неділю) термін роботи має бути скороченим – 
з 9:00 до 17:00. 31% опитаних вважають за необхідне передбачити 
вихідний у понеділок та робочий час простору з 10:00 до 20:00 в усі 
інші дні тижня. 23 респонденти (5%) сформулювали власні 
пропозиції щодо  EduSpace, серед яких:  «працювати з 10:00 ранку  
до  20:00, вихідні – субота та неділя» (7 відповідей), «у будь-який 
час» (4 відповіді), «у другій половині дня» (4 відповіді), «від 2-х до 
5-ти робочих днів на тиждень» (4 відповіді), зміст  ще 4-х відповідей 
лишився незрозумілим.

  Відповіді на запитання 
«Який режим роботи EduSpace Ви вважаєте оптимальним?» 

47%
По буднях 
з 10:00 до 20:00, 
у суботу, неділю – з 9:00 до 17:00 

31%
Щоденно 
з 10:00 до 20:00, 
вихідний – понеділок 

17%
Щоденно 
з 10:00 до 20:00, 
без вихідних 

5%
Інше

Щодо режиму роботи EduSpace, найбільш оптималь-
ним режимом функціонування має стати щоденна 
робота. 

По буднях з 10:00 до 20:00

По вихідних (субота, неділя) з 9:00 до 17:00. 

EduSpace
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Місія

EduSpace

Візуалізація 

Комунікаційна політика

Діяльність

Умови для людей 
з обмеженими можливостями



До недавнього часу людьми з обмеженими 
можливостями вважалися тільки інваліди. 
Однак, останнім часом спостерігається тенден-
ція до зарахування людей з обмеженими 
можливостями й інших категорій громадян: 
літніх людей, батьків з дитячими колясками, 
вагітних, людей з багажем та інші, тобто всіх 
людей, що мають постійні або тимчасові 
обмеження в пересуванні.

Протягом життя кожна людина неодноразово 
стає з обмеженними можливостями: користуєть-
ся дитячою коляскою, переміщує багаж, отримує 
травми, зазнає фізичні зміни, що утрудняють 
пересування, в літньому віці.

У зв'язку з тим, що третина населення міста має 
тимчасові або постійні обмеження в пересуван-
ні, міська інфраструктура, щоб не виключати 
цих людей з суспільного життя, повинна 
враховувати їхні особливі потреби. 

У разі низької доступності міської інфраструкту-
ри, знижується різноманітність цілей перемі-
щень маломобільних громадян, вони мають 
переважно обов'язковий характер і зводяться 
до побутових і трудових цілей переміщення.

Фізична недоступність міського середовища 
веде до соціально-психологічної ізольованості, 
що знижує соціальну, економічну, культурну 
активність маломобільних громадян. 

EduSpace матиме безбар’єрний доступ для 
людей з особливими потребами. Студенти з 
обмеженими можливостями матимуть змогу не 
лише навчатись в звичайних аудиторіях, але й 
матимуть рівні можливості повноцінно брати 
участь у всіх навчальних заходах.

Умови для людей
з обмеженними
можливостями
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EduSpace має намір створити 
компоненти безбар’єрного досту-
пу включаючи споруди та інфра-
структуру.

«ні» порогам;

спеціально навчені викладачі та персонал; 

облаштування аудиторії;

пандуси;

неслизька підлога;

ширина та розташування дверей та дверних прорізів;

швидкість відкривання та закривання дверей з сенсорними 
датчиками на фотоелементах; 

облаштування меблів; 

облаштування санвузлів для осіб з обмеженими фізичними 
можливостями;

спортивне спорядження;

видимість небезпек.

Умови для людей 
з обмеженими 
можливостями

EduSpace має намір створити компоненти безбар’єрного 
доступу, включно зі спорудами та інфраструктурою
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  Відповіді на запитання 
«Які елементи ‘’універсального дизайну’’ мають бути 
  обов'язково наявними в EduSpace, щоб зробити його максимально 
  доступним для людей з особливими освітніми потребами?» 

40,0%

0,4%

60,2%

18,9%

21,6%

26,3%

39,0%

56,3%

17,2%

47,0%

25,4%

26,5%

60,8%

33,3%

61,0%

50,9%

47,5%

Інше 

Не відповіли

Вільний доступ до мережі інтернет на високій швидкості

Мобільні перегородки для зонування простору

Навігація простору за допомогою піктограм

Використання екологічних та гіпоалергенних будівельних матеріалів

Контрастні кольори стін та підлоги в приміщенні

Неслизька підлога

Паркувальні місця для велосипедів

Місце зберігання дитячих візочків

Лавки в зонах очікування

Регульоване освітлення

Ліфт

Пандуси

Широкі розсувні двері

Наявність меблів, фурнітури та обладнання,
що підтримують широкий спектр навчання та навчальних методик

Туалетні кабінки, обладнані для осіб
з обмеженими фізичними можливостями

   (респонденти обирали до 5-ти варіантів відповідей)

Умови для людей
з обмеженими
можливостями

23



24
Місія

EduSpace

Візуалізація 

Комунікаційна політика

Діяльність

Умови для людей 
з обмеженими можливостями



Візуалізація 

Будівля навчального корпусу, 
що реконструюється
Пункт пропуску
Майданчик для сміттєвих 
контейнерів
Паркувальні місця для  викла-
дачів та осіб з інвалідністю
Майданчик для паркування  
Зона відпочинку
Існуюча будівля

1

2
3

4

5
6
7

Генплан

ву
л.

М
ак

ар
а 

М
аз

ая

вул.Нове життя

Північ

1

2

7

7

73 4

5

6

6

6

7
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Комунікаційна
політика

03
02

04

01

Комунікаційна політика EduSpace є специфічним поєднанням засобів реклами, особистого 
продажу, стимулювання збуту та зв'язків з громадськістю. Всі ці інструменти використовува-
тимуться для досягнення поставлених цілей. Комунікаційна політика освітнього простору, 
спрямована на реалізацію наступних основних цілей:

Комплекс просування складається 
з наступних компонентів:

отримання підтвердження задоволеності спожи-
вачів послугами освітнього простору;

розробку рекламних матеріалів, які потенційні 
споживачі освітніх послуг змогли б передавати один 
одному;

дослідження думок і оцінок споживчів споживачі;

організація й проведення заходів, у процесі яких 
студенти, та гості EduSpace могли б спілкуватися з 
потенційними споживачами (дні відкритих дверей, 
виставки, присвячені освіті тощо;

Поширення інформації про 
відкритий освітній простір, його 
основні та додаткові програми; 
створення іміджу шляхом 
розміщення відомостей про 
освітній простір  в ЗМІ без 
безпосередньої оплати реклам-
ного часу або місця.

Створення системи стимулів для 
потенційних відвідувачів і 
студентів з метою спонукання їх 
для повернення в освітній 
простір за додатковими послуга-
ми або їх повторне використан-
ня, в формі додаткових консуль-
тацій, занять і т.д.

Прямий маркетинг або надання 
освітніх програм, інформації та 
додаткових послуг цільової або 
контактної аудиторії шляхом 
безпосередньої участі вузівських 
працівників у взаємодії зі своїми 
потенційними споживачами. 
Наприклад, робота представ-
ників освітянського простору в 
школах, укладання з ними 
договорів та інші форми 
взаємодії.Реклама або будь-яка оплачена 

форма неособистого представ-
лення і просування наукових 
ідей і освітніх програм за 
допомогою засобів масової 
інформації, використання 
Інтернету та прямого маркетингу.

Особистий продаж або усні 
рекомендації для повернення в 
освітній простір його представ-
ників з потенційними спожива-
чами з метою реалізації своїх 
послуг.  

07
06

08

05інформування перспективних потенційних спожи-
вачів про свої послуги;

спрямованість поведінки споживача в найбільш 
потрібне і вигідне одночасно (для споживача і 
продуцента) русло;

переконання потенційних відвідувачів освітнього 
простору віддати свої переваги саме цьому освіт-
ньому простору, тобто формування споживчих 
переваг;

формування в очах громадськості та громади 
позитивного іміджу освітнього простору та відстою-
вання його в разі несумлінного PR зі сторон потен-
ційних конкурентів та ЗМІ.
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Діяльність

Створюючи новітній відкритий освітній простір, ми 
прагнемо допомагати економічному розвитку 
місцевої громади та сприяти регіональній та націо-
нальній конкурентоспроможності. Новий відкритий 
простір освіти з широким спектром послуг для 
студентів та громадськості з метою їхнього гармоній-
ного розвитку.  

Такий відкритий освітній простір стане потужним 
поштовхом для активного розвитку місцевої громади 
та зосередить увагу на значущій додатковій 
академічній цінності діяльності ДонДУУ та ДЮІ, які є 
виконавцями проєкту.

Побудова та формування сучасного навчального 
середовища  надасть розширені можливості для 
особистого та професійного розвитку студентів.

EduSpace надасть імпульс розвитку громадської 
активності в місті та регіоні, шляхом залучення 
місцевої громади до розбудови та розвитку центру, 
до активізації контактів та співпраці з місцевою 
громадою та бізнесом, а також сприяння міжосо-
бистіснім контактам та взаєморозумінню, обізнаності 
на національному та міжнародному рівнях.

Новий відкритий простір освіти надасть змогу для  
об’єднання зусиль освітян, громади та влади у 
зниженні соціального відчуження молоді (особливо 
внутрішньо переміщених осіб).

У EduSpace  буде надаватися підтримка молодим 
людям щодо їхнього кар’єрного росту або з розвитку 
підприємництва. А також відкритий простір стане 
унікальним освітнім академічним середовищем для 
місцевої громади, яке сприятиме обміну знаннями та 
додатковими можливостями для розвитку молоді 
міста та регіону.
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Підбір та навчання
персоналу
Викладачі ДонДУУ,  ДЮІ та адміністративний
персонал, від яких очікується активна участь у 
проєктній діяльності EduSpace, отримають додаткову 
сертифікацію відповідно до займаної посади. 

Тренінги здійснюватимуться через різні курси та 
конкретні програми, які підготують їх до того, щоб 
вони могли задовольнити потреби розвитку та 
навчання студентів.

Також Університет Генуї буде активно брати участь у 
проєкті в обміні своїми найкращими практиками 
щодо надання якісної освіти та послуг студентам. 
Експертиза буде надана шляхом навчальних візитів, 
передачі знань та найкращого досвіду.

Зокрема, адміністративний персонал та студентські 
лідери ознайомляться з європейським досвідом 
організації студентського самоврядування та 
облаштуванням своїх кабінетів. Студенти-лідери 
ДонДУУ та ДЮІ відвідають кілька провідних офісів 
студентського самоврядування в українських універ-
ситетах, а також відвідають Український католицький 
університет. Ці кроки допоможуть реалізувати 
студентський офіс, який відповідатиме сучасним 
тенденціям та очікуванням студентів.

Діяльність
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Очікувані
результати

Діяльність

— покращення інституційної інфраструктури шляхом 
реконструкції та створення 2000 м² освітнього простору;
— широкий спектр послуг та засобів  (конференц-зал, 
навчальні аудиторії, офіси та центри) для індивідуально-
го розвитку студентів та плідної командної роботи;
— стабільна робота та розвиток переміщених ЗВО;
— зростання кількості студентів переміщених ЗВО на 
10-15%;
— формування експертних груп із зовнішніх стейкхол-
дерів для оцінки навчальних програм переміщених ЗВО, 
забезпечення якості та відповідність потребам ринку 
праці та громади;
— розробка та відкриття нових магістерських програм 
«Управління громадою», «Врегулювання конфліктів та 
медіація»;
— узгодження з потребами ринку та очікуваннями 
громади 12 освітніх програм та їх практичних складових;
— підвищення іміджу переміщених ЗВО та лояльності 
місцевої громади до них;
— встановлення міцних зв’язків між переміщеними ЗВО 
та ключовими стейкхолдерами: місцевою владою, 
бізнесом та громадою.

— сучасний простір для навчання та дозвілля;
— можливість користуватися студентськими сервісами на 
базі EduSpace (бібліотека, дві спортивні зали, студентський 
клуб, кафе тощо);
— відкриття Центру лідерства та кар’єрного розвитку;
— відкриття Центру екологічної освіти;
— відкриття Центру «Університет третього віку»;
— інституціалізація органів самоврядування ДонДУУ та 
ДЮІ, активний їх розвиток та проведення ними проєктної 
діяльності.

— сучасний простір для організації конференцій, 
семінарів, тренінгів;
— коворкінг зона для реалізації проєктів, командної 
роботи та досліджень;
— бібліотека;
— 10 академічних мобільностей до Університету Генуї 
(Італія);
— підвищення педагогічної майстерності, нові методи 
викладання.

— додатковий інструмент міста для залучення молоді до 
розвитку громадського руху;
— EduSpace – центр покращення малорозвинутого мікро-
району;
— відкриття Центру екологічної освіти;
— відкриття додаткового підрозділу Центру «Університет 
третього віку», що навчає до 70 слухачів щорічно;
— відкриття Центру лідерства та кар’єрного розвитку (350 
слухачів щорічно),що дозволяє студентам та школярам не 
лише отримувати спеціальні знання та навички, але й 
реалізувати свої здібності;
— відвідування EduSpace близько 1500 молодими жителями 
міста щорічно;
— додатковий стимул для молоді та інструмент, що дозво-
ляє їй залишитися у рідному місті та побудувати успішну 
кар’єру.

діяльності для місцевої громади

діяльності для студентів

діяльності для переміщених закладів освіти

очікувані результати
діяльності для викладачів

очікувані результати очікувані результати

очікувані результати
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Концепція 
відкритого освітнього простору для студентів та громади

Маріуполь, 2020

В межах Проєкту «Відкритий освітнії простір для студентів і громади», що 
реалізується Консорціумом у складі Донецького державного університету 
управління, Донецького юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ 
України, Університету Генуї (Італія) та виконкому Маріупольської міської ради, 
за фінансової підтримки Європейського Союзу (Програма «Підтримка ЄС 
переміщеним вищим навчальним закладам на Сході України»), 
ГО «Фонд розвитку Маріуполя» та «Зеленого центру МЕТІНВЕСТ».

Цей документ підготовлений за фінансової допомоги Європейського Союзу. 
Зміст цього документа є виключною відповідальністю Донецького державного 
університету управління, і ні за яких обставин не може розглядатися як такий, 
що відображає позицію Європейського Союзу.


