
4. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

1. SWOT-аналіз: 

Сильні сторони: 

 багатий досвід у роботі з іноземними здобувачами вищої освіти; 

 загальний імідж університету в українському та світовому освітньому 

просторі; 

 широке коло країн, з яких залучаються іноземні здобувачі на навчання; 

 наявність великої кількості підписаних  угод про співробітництво з 

іноземними університетами та установами; 

 великий вибір спеціальностей та освітніх програм; 

 сучасна, розвинена матеріальна база; 

 низька вартість навчання у порівнянні з іншими ЗВО України  

 висококваліфікований науково-педагогічний склад персоналу; 

 сучасна матеріально-технічна база. 

Слабкі сторони: 

 відсутність англомовних освітніх програм; 

 відсутність діючих програм подвійних дипломів; 

 мала кількість програм для післядипломної освіти іноземців; 

 наявність здобувачів із низьким рівнем мотивації до навчання; 

 недостатня мотивація персоналу до пошуку нових засобів викладання 

для іноземних студентів. 

Можливості: 

 залучення грантової підтримки проєктів; 

 підтримка стейкхолдерів в діяльності відділу; 

 реалізація програм подвійних дипломів. 

Загрози: 

 нестабільність національної валюти відносно курсу долара, що впливає 

на платоспроможність студентів; 

 залежність від загального стану світової економіки; 

 наявність конкурентів на ринку надання освітніх послуг для іноземців. 

 

2. Основна мета, стратегічна ціль та поточні завдання: 

Основна мета: 

 затвердження  Університету у світовому освітньо-науковому просторі 

шляхом всебічного розвитку наукового, освітнього, культурного 

співробітництва із міжнародними партнерами.  

Стратегічні цілі:  

1. Продовження інтеграції Університету до європейського і світового 

освітньо-наукового простору  

1.1. Узагальнення і впровадження практики університетів інших країн ЄС 

та світу. 



1.2. Досягнення міжнародних стандартів якості освіти; гармонізація 

навчальних планів з навчальними планами провідних європейських 

університетів за відповідними освітніми програмами. 

1.3. Розробка і проведення спільних наукових досліджень спільно з 

провідними європейськими та світовими навчальними закладами в галузі 

комп’ютерних наук, математичного та комп’ютерного моделювання, 

педагогіки, міжнародних відносин, світової економіки, юриспруденції тощо. 

1.4. Розробка і видання начальних посібників та іншої літератури спільно 

з провідними європейськими та світовими навчальними закладами. 

2. Розвиток та урізноманітнення форм міжнародної діяльності  

2.1. Участь викладачів і студентів у міжнародних конференціях, форумах, 

симпозіумах тощо, у тому числі дистанційна. 

2.2. Створення нових міжнародних центрів за підтримки іноземних 

партнерів. 

3. Забезпечення якісної і стабільної  реалізації існуючих міжнародних 

програм і проєктів із зарубіжними установами та активізація діяльності щодо 

розробки та реалізації нових проєктів  

3.1. Підписання угод про співробітництво з новими партнерами 

(університетами, установами, організаціями тощо) і пролонгація вже існуючих 

угод. 

 3.2. Підвищення міжнародної академічної мобільності студентів, 

аспірантів та професорсько-викладацького складу. 

 3.3. Активізація участі викладачів і студентів у різних грантових 

проектах і програмах міжнародних організацій та співтовариств (Еразмус+ та 

інших). 

Поточні завдання: 

 подальший розвиток власної моделі міжнародної діяльності 

Університету на основі поєднання освіти, науки й інновацій задля посилення 

позицій МДУ у міжнародному науково-освітньому просторі;  

 інтенсифікація участі Університету в міжнародних програмах 

академічної мобільності, зокрема реалізація програм «подвійних дипломів» з 

європейськими університетами, збільшення переліку програм міжнародного 

співробітництва з закордонними партнерами і установами; 

 заохочення і стимулювання студентів і викладачів для участі  в 

програмах міжнародного наукового обміну і міжнародних проєктах, а також 

запровадження, в тому числі з іноземними партнерами іншомовних програм 

навчання, стажування та практики;  

 розробка та виготовлення різноманітних видань та е-форм задля 

висвітлення результатів освітньої та науково-дослідної діяльності 

Університету для покращення іміджу України, регіону і Університету у 

світовому та національному освітньо-науковому просторах; 

 відкриття нових та підтримка діяльності вже існуючих міжнародних 

наукових, освітніх та  культурних центрів, створених на базі Університету 

спільно з закордонними партнерами з метою підготовки спеціалістів, здатних 



розробляти, досліджувати та працювати над питаннями відповідного напряму, 

створення позитивного іміджу Університету і України загалом; 

 розробка і реалізація комплексу заходів з метою збільшення кількості 

іноземних здобувачів освіти та розширення переліку країн, з яких залучаються 

іноземці. 

 

3. Заходи, на основі яких будуть досягатися стратегічні цілі та 

виконуватися  поточні завдання: 

 підписання нових угод про співробітництво із зарубіжними 

університетами та установами та пролонгація вже існуючих; 

 організація та всебічна підтримка учасників програм міжнародного 

обміну;  

 отримання нового досвіду науковцями  Університету шляхом 

проведення конференцій, семінарів, круглих столів тощо за участю іноземних 

вчених; 

 моніторинг міжнародного ринку науково-дослідних і освітніх послуг. 

 

4. Індикатори та показники, на основі яких  можна перевірити 

виконання стратегічних цілей: 

 позиції у міжнародних і національних освітніх рейтингах вузів (Топ-

1000 університетів світу, рейтинг ВНЗ III, IV рівнів акредитації МОН України, 

рейтинг університетів України III, IV рівнів акредитації "Топ 200 Україна", 

рейтинг ВНЗ України "Компас"); 

 кількість міжнародних науково - практичних конференцій, форумів та 

інших зустрічей, проведених на базі Університету на актуальні теми стосовно 

питань вищої освіти і науки; 

 кількість нагород (грамот, дипломів), отриманих студентами та 

викладачами Університету за участь  у міжнародних конкурсах, стажуваннях; 

 кількість угод про співробітництво, укладених із зарубіжними 

університетами і установами у сфері науки та освіти; 

 кількість міжнародних грантів, отриманих МДУ; 

 кількість наукових, освітніх проєктів і програм, учасником яких є МДУ; 

 кількість учасників міжнародних програм і проєктів;  

 чисельність іноземних громадян, які здобувають вищу освіту у МДУ. 

 

4.1. Інформаційно-ресурсний центр «Window on America Mariupol» 

 

2. Основна мета, стратегічна ціль та поточні завдання: 

Основна мета: 

 сприяння взаєморозумінню між українським та американським 

народами шляхом надання інформації про суспільне, політичне та культурне 

життя США, поповнення фонду наукової бібліотеки англомовними 

документальними і електронними інформаційними ресурсами та надання 



допомоги у вивченні англійської мови різними соціальними групами  

м. Маріуполь. 

Стратегічні цілі: 

 формування на базі Центру осередку американської культури в 

Маріуполі; 

 підтримка неформальної освіти та організації інтелектуального дозвілля 

мешканців Маріуполя. 

Поточні завдання: 

 поширення інформації, що надається Посольством США в Україні, 

Американським Домом  про гранти  та міжнародні програми, що фінансуються 

американським урядом; 

 популяризація англійської мови, культури США шляхом організації 

культурних, науково-комунікативних заходів для громадських організацій, 

установ та мешканців Маріуполя, здобувачів вищої освіти, викладачів 

Маріупольського державного університету, інших закладів вищої освіти 

Маріуполя.  

 формування англомовного наукового, навчально-методичного та 

художнього фонду Центру та забезпечення до нього відкритого доступу; 

 забезпечення доступу відвідувачам Центру до мережі Інтернет, Wi-Fi, 

повнотекстової бази даних багатьма мовами – eLibraryUSA, надання 

кваліфікованої допомоги у пошуку необхідної інформації; 

 організація роботи англомовних клубів,  Арт-майстерні творчих ідей, що 

діють на базі Центру;   

 організація та проведення інформаційних, культурно-масових та 

науково-комунікаційних заходів відповідно до завдань Центру; 

 залучення представників професорсько-викладацького складу, 

здобувачів вищої освіти Маріупольського державного університету, 

співробітників Посольства США в Україні, американських вчених та  

громадських діячів,  українських активістів, волонтерів  та громадян 

Маріуполя до  проведення інформаційних, науково-комунікативних та 

культурних заходів; 

 надання можливості проведення на базі Центру інформаційних, 

культурно-масових і науково-комунікаційних заходів, які відповідають 

завданням Центру, громадським організаціям, іншим закладам та установам 

Маріуполя; 

 популяризація діяльності Центру та американської культури шляхом 

публікацій у ЗМІ та виступів на телебаченні, видання рекламної продукції. 

 підвищення професійної підготовки співробітників Центру шляхом 

стажувань в Посольстві США в Україні, Американському домі та Центрах в 

публічних бібліотеках Україні та закладах вищої освіти; 

 звітування про роботу Центру ректорату Маріупольського державного 

університету, Посольству США в Україні. 

 



3. Індикатори та показники, на основі яких  можна перевірити 

виконання стратегічних цілей: 

 обізнаність мешканців Маріуполя про суспільне, політичне та культурне 

життя США; 

 формування навколо Центру спільноти з громадськими цінностями 

відповідно до цілей сталого розвитку;  

 подальший розвиток Центру та підвищення кваліфікації його 

співробітників; 

 поповнення фонду бібліотеки англомовними документальними і 

електронними інформаційними ресурсами; 

 подальше співробітництво з Посольством США в Україні, 

Американським домом, громадськими організаціями, випускниками освітніх 

міжнародних програм, «Вікнами в Америку» в Україні; 

 підсилення іміджу МДУ; 

 зміцнення матеріально-технічної бази Центру. 

 

4.2. Інститут українсько-грецької дружби та елліністичних 

досліджень 

 

2.Основна мета, стратегічна ціль та поточні завдання: 

Основна мета: 

 розвиток та подальше зміцнення українсько-грецької дружби на рівні 

освітньої та наукової діяльності, культурного співробітництва, сприяння 

подальшому налагодженню дипломатичних відносин між Україною та 

Грецією.  

Стратегічні цілі:  

 створення умов для подальшого розвитку українсько-грецького 

співробітництва в різноманітності його форм та заходів, організація 

міжнародної діяльності. 

Поточні завдання: 

 підтримання співробітництва з грецькими організаціями в Україні та 

Греції; 

 підготовка до участі в міжнародних наукових та освітніх проектах, 

стажування за кордоном; 

 організація та проведення заходів, спрямованих на поширення знань 

щодо освіти, культури, історії, мистецтва, науки Греції; 

 організація та проведення методичних та наукових семінарів, а також 

курсів підвищення кваліфікації для викладачів новогрецької мови; 

 розширення нових партнерств з грецькими інституціями різного 

характеру; 

 підтримка культурного розмаїття та сприяння міжкультурному діалогу; 

 сприяння проведенню аналітичної та дослідницької діяльності у сфері 

грецької освіти і культури і креативних індустрій; 



 розвиток освітніх ініціатив, впровадження інновацій, цифрових 

технологій та діджиталізація у сфері науки та освіти; 

 збереження мовної та культурної спадщини греків Приазов’я; 

 розвиток матеріально-технічної бази Інституту. 

 

3. Заходи, на основі яких будуть досягатися стратегічні цілі та 

виконуватися  поточні завдання: 

 участь у міжнародних грантових проєктах; 

 участь студентів та викладачів у програмах академічної мобільності 

Erasmus+; 

 співробітництво з міжнародними освітніми та науковими установами та 

агенціями Греції; 

 організація стажувань, підвищення кваліфікації викладачів та студентів, 

професійної практики здобувачів вищої освіти у Греції; 

 фандрайзинг. 

 

4. Індикатори та показники, на основі яких  можна перевірити 

виконання стратегічних цілей: 

 кількість міжнародних науково-практичних конференцій, круглих 

столів, семінарів, відкритих лекцій, які проведено на базі Інституту 

українсько-грецької дружби та елліністичних досліджень; 

 кількість публікацій у наукових виданнях Греції; 

 кількість нагород (грамот, дипломів), отриманих у конкурсах, 

стажуваннях, що проходять у Греції та за кордоном (на грецьку тематику); 

 кількість угод про співробітництво між Інститутом українсько-грецької 

дружби та елліністичних досліджень та міжнародними освітніми 

організаціями, фондами, асоціаціями, університетами; 

 кількість учасників міжнародних програм і проєктів. 

 

4.3. Польський культурний центр 

 

2. Основна мета, стратегічна ціль та поточні завдання: 

Основна мета:  

 всебічне сприяння розвитку та процвітанню Польського культурного 

центру, підвищення рейтингу Польського культурного центру, його адаптація 

до європейських і світових стандартів освіти зі збереженням кращих 

напрацювань національної освітянської школи. 

Стратегічні цілі:  

 створення умов для розвитку українсько-польського співробітництва в 

різноманітності його форм та заходів, організація міжнародної діяльності, її 

облік і контроль. 

Поточні завдання: 

 активізація роботи Польського культурного центру з іноземними 

партнерами та організаціями;  



 сприяння підвищенню професійного рівня професорсько-викладацького 

складу та студентів; 

 посилення матеріально-технічної бази Польського культурного центру. 

 

3. Заходи, на основі яких будуть досягатися стратегічні цілі та 

виконуватися  поточні завдання: 

 залучення Польського культурного центру до участі у міжнародних 

проєктах; 

 фандрайзинг;  

 співробітництво з міжнародними освітніми установами та агенціями; 

 організація стажувань, підвищення кваліфікації викладачів та студентів, 

професійної практики студентів за кордоном; 

 використання міжнародного досвіду в освітньо-науковій діяльності; 

 сприяння науковій співпраці учених університету з іноземними 

колегами. 

 

4. Індикатори та показники, на основі яких  можна перевірити 

виконання стратегічних цілей: 

 кількість міжнародних науково-практичних конференцій, круглих 

столів, семінарів, відкритих лекцій, які проведено на базі Польського 

культурного центру; 

 кількість міжнародних публікацій; 

 кількість нагород (грамот, дипломів), отриманих у конкурсах, 

стажуваннях; 

 кількість договорів про співробітництво Польського культурного центру 

та міжнародних освітніх організацій, фондів та асоціацій; 

 кількість угод про співробітництво, укладених із зарубіжними 

університетами у сфері науки та освіти; 

 кількість міжнародних грантів, наукових, освітніх проєктів і програм, 

співвиконавцем яких є Польський культурний центр; 

 кількість учасників міжнародних програм і проєктів. 

 

4.4. Музей історії та археології Маріупольського державного 

університету 

 

2. Основна мета, стратегічна ціль та поточні завдання: 

Основна мета та стратегічні цілі:  

 вивчення, збереження та використання матеріалів, що відображають 

історію створення та діяльності МДУ, а також пам’яток матеріальної та 

духовної культури давнього населення України. 

Поточні завдання: 

 розвиток зв'язків з міжнародними та національними науковими 

центрами у галузі охорони археологічної спадщини;  



 проведення археологічних досліджень; 

 залучення молоді до краєзнавчої, науково-дослідницької, художньо-

естетичної та природоохоронної роботи;  

 формування в молоді соціального досвіду на прикладах історичного 

минулого України; 

 вивчення, охорона та пропаганда пам’яток історії, культури і природи 

рідного краю; 

  розширення і поглиблення загальноосвітньої підготовки молоді; 

 надання допомоги педагогічним колективам закладів освіти у 

впровадженні активних форм роботи з молоддю; 

 залучення молоді до формування, збереження та раціонального 

використання Музейного фонду України; 

 проведення культурно-просвітницької роботи серед молоді, інших 

вікових груп населення. 

 

3. Заходи, на основі яких будуть досягатися стратегічні цілі та 

виконуватися  поточні завдання: 

 підготовка та здійснення спільних дослідницьких проєктів з метою 

створення науково-технічної та інтелектуальної основи для вирішення 

поточних соціальних проблем та створення умов для участі молодих вчених у 

галузі досліджень; 

 допомога в організації освітнього процесу, науково-дослідна діяльність, 

комплектування музейних зібрань, експозиційна, фондова та 

пам’яткоохоронна роботи; 

 участь в науково-дослідній роботі Університету; 

 робота у сфері охорони та реставрації археологічних пам’яток на 

підставі Закону України «Про охорону культурної спадщини», Закону України 

«Про охорону археологічної спадщини», інших законів та нормативно-

правових актів України;  

 пропагування та популяризація досягнень археологічної науки, надання 

можливості використовувати експозиційний та фондовий матеріал Музею в 

науково-дослідній роботі та освітньому процесі; 

 надання фахової допомоги здобувачів закладів освіти (ЗЗСО, 

ЗФПВО,ЗВО); 

 освітня та виховна робота з учнями закладів загальної середньої освіти 

шляхом проведення оглядових та тематичних екскурсій, уроків-екскурсій, 

надання консультацій з питань історії, археології та краєзнавства;  

 співпраця з науковими установами та особами, які займаються 

вивченням пам’яток історії та археології, у тому числі і в рамках міжнародного 

співробітництва в науковій сфері.  

 

4. Індикатори та показники, на основі яких  можна перевірити 

виконання стратегічних цілей: 

 тематико-експозиційні плани виставок; 



 звіти про роботу археологічних експедицій; 

 публікації результатів роботи археологічних експедицій; 

 кількість договорів про наукове міжнародне співробітництво; 

 кількість проведених екскурсій для іноземних здобувачів та 

міжнародних делегацій; 

 кількість відвідувачів музею. 

 

4.5. Італійський культурний центр 

 

2. Основна мета, стратегічна ціль та поточні завдання: 

Основна мета: 

 розвиток і укріплення відносин між Україною та Італією в освітній та 

науковій сферах, культурне співробітництво, сприяння налагодженню 

дипломатичних відносин, підвищення інтересу здобувачів вищої освіти і всіх 

бажаючих до Італії в цілому і до італійської мови зокрема. 

Стратегічні цілі:  

 створення умов для подальшого розвитку українсько-італійського 

співробітництва шляхом проведення різноманітних заходів. 

Поточні завдання: 

 підтримання співробітництва з італійськими організаціями в Україні та 

Італії; 

 підготовка до участі в міжнародних наукових та освітніх проєктах, 

стажування за кордоном; 

 організація та проведення заходів, спрямованих на поширення знань 

щодо освіти, культури, історії, мистецтва, науки Італії; 

 розвиток освітніх ініціатив, впровадження інновацій, цифрових 

технологій у сфері науки та освіти; 

 збільшення обсягу власних електронних інформаційних ресурсів; 

 збільшення навчального та наукового книжкового фонду. 

 

3. Заходи, на основі яких будуть досягатися стратегічні цілі та 

виконуватися  поточні завдання: 

 співробітництво з міжнародними освітніми та науковими італійськими 

установами; 

 організація стажувань, підвищення кваліфікації викладачів та студентів; 

 участь викладачів та студентів у міжнародних грантових проєктах; 

 залучення коштів, навчальних матеріалів та італійських фахівців. 

 

4. Індикатори та показники, на основі яких  можна перевірити 

виконання стратегічних цілей: 

 міжнародні науково-практичні конференції, кругли столі, семінари, 

відкриті лекції; 

 нагороди (грамоти, дипломи), які отримані у конкурсах та  стажуваннях; 



 угоди про співробітництво з міжнародними організаціями та 

університетами; 

 учасники міжнародних програм і проєктів; 

 збільшення обсягу власних електронних інформаційних ресурсів; 

 збільшення навчального та наукового книжкового фонду. 

 

4.6. Бібліотека елліністичних студій імені Костянтиноса Левендіса 

2. Основна мета, стратегічна ціль та поточні завдання: 

Основна мета:  

 розвиток бібліотеки, який передбачає цілеспрямовану діяльність, 

направлену на якісні зміни бібліотечних послуг і ресурсів, формування нових 

умов і розширення можливостей доступу до інформації користувачів.  

Стратегічні цілі: 

  розширення бібліотеки електронних ресурсів для освітнього процесу як 

одного із основних сегментів інформаційно-освітнього середовища 

університету;  

 удосконалення електронного каталогу бібліотеки з урахуванням 

сучасних тенденцій; 

 удосконалення тематико-типологічного плану комплектування 

бібліотеки;  

 упровадження дієвого механізму систематичного поповнення та 

оновлення бібліотечного фонду з урахуванням потреб користувачів;  

  збільшення обсягу поточного комплектування документів на будь-яких 

носіях інформації з використанням різних джерел надходження. 
 

4.7. Інформаційний центр Європейського Союзу 

2. Основна мета, стратегічна ціль та поточні завдання: 

Основна мета:  

 поширення інформації про Європейський Союз та його політику, 

надання допомоги здобувачів вищої освіти у проведенні дослідницької роботи 

з питань європейської інтеграції, а також сприяння участі студентів та 

школярів в дебатах з європейських питань. 

Поточні завдання та стратегічні цілі: 

 сприяння розвитку та розширенню відносин між Україною та ЄС; 

 інформування слухачів, школярів, здобувачів вищої освіти про програми 

та діяльність ЄС; 

 надання допомоги у підготовці наукових та дослідницьких робіт з 

питань європейської інтеграції; 

 сприяння участі слухачів, школярів, здобувачів вищої освіти та 

працівників  у заходах та дебатах з питань діяльності ЄС; 

 розвиток міжнародних програм і партнерства з мережами ЄС; 



 надання доступу до основних статистичних та законодавчих баз 

Європейського Союзу. 

 

3. Індикатори та показники, на основі яких  можна перевірити 

виконання стратегічних цілей 

 проведення Дня кар’єри ЄС; 

 залучення здобувачів вищої освіти до проходження Євровікторини на  

веб-сторінці сайту euroquiz.org.ua; 

 участь  у проведенні Дня Європи; 

 залучення здобувачів вищої освіти до конкурсів, що ініціюються 

Представництвом Європейського Союзу в Україні; 

 участь у щорічному Форумі мереж ЄС та Єврошколи, що проводить 

Представництво Європейського Союзу в Україні; 

 проведення профорієнтаційної роботи зі школярами, зокрема 

проведення майстер-класів з питань Європейського Союзу. 

 

4.8. Центр Балто-Чорноморських досліджень 

 

2. Основна мета, стратегічна ціль та поточні завдання: 

Основна мета: 

  сприяння всебічній співпраці МДУ, Маріуполя та України з країнами 

Балто-Чорноморського регіону  

Стратегічні цілі:  

 створення та розвиток консультативного, наукового та просвітницького 

осередку регіонального співробітництва, а також забезпечення якісної 

підготовки фахівців за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії». 

Поточні завдання: 

 проведення досліджень країн регіону, пізнання його історичного, 

політичного, економічного та культурного розвитку; 

 координація наукових і практичних зусиль у здійсненні регіональної 

співпраці у контексті європейської інтеграції; 

 розширення контактів між науковцями, політиками та громадськими 

діячами країн регіону, налагодження співпраці з центральними та місцевими 

органами виконавчої влади; 

 сприяння інтеграції Маріуполя в європейський інформаційний і 

науковий простір, розповсюдженню й адаптації європейських цінностей; 

 просування іміджу балтійських і чорноморських країн у регіоні 

Північного Приазов’я 

 підготовка інформаційних матеріалів та надання консультацій 

студентам і співробітникам університету, представникам громадських 

організацій та органів влади щодо діяльності країн Балто-Чорноморського 

регіону, роз’яснення окремих аспектів політики країн даного регіону. 



 

3. Заходи, на основі яких будуть досягатися стратегічні цілі та 

виконуватися  поточні завдання: 

 участь у міжнародних грантових проєктах; 

 участь студентів та викладачів у програмах академічної мобільності 

Erasmus+; 

 співробітництво з міжнародними освітніми та науковими установами 

країн Балто-Чорноморського регіону; 

 проведення науково-комунікативних заходів (круглих столів, 

презентацій, обговорень, відкритих лекцій, конференцій тощо) з питань 

історичного, політичного, економічного та культурного розвитку країн 

регіону. 

 

4. Індикатори та показники, на основі яких  можна перевірити 

виконання стратегічних цілей 

 кількість міжнародних науково-практичних конференцій, круглих 

столів, семінарів, відкритих лекцій, які проведено на базі Центру; 

 кількість публікацій з тематики Центру; 

 кількість курсових та дипломних проєктів з питань розвитку Балто-

Чорноморського регіону; 

 кількість учасників міжнародних програм і проєктів. 

 

4.9. Представництво Європейської організації публічного права 

 

2. Основна мета, стратегічна ціль та поточні завдання: 

Основна мета:  

 сприяння та розвиток всебічної співпраці МДУ, Маріуполя та України з 

Європейською організацією публічного права.   

Стратегічна ціль: 

 забезпечення якісної організації та науково-методичного забезпечення 

навчального процесу завдяки досвіду провідних європейських фахівців з 

права.  

Поточні завдання: 

 сприяння у відкритті нових спеціальностей та освітніх програм; 

 розвиток та покращення кадрового складу кафедри права шляхом 

залучення фахівців вищої кваліфікації; 

 забезпечення залучення додаткових коштів фінансування університету 

із зовнішніх джерел; 

 сприяння інтеграції Маріуполя в європейський інформаційний і 

науковий простір, розповсюдженню й адаптації європейських цінностей; 

 підготовка інформаційних матеріалів та надання консультацій 

здобувачів вищої освіти і співробітникам університету. 

 



3. Заходи, на основі яких будуть досягатися стратегічні цілі та 

виконуватися  поточні завдання: 

 участь у міжнародних грантових проєктах; 

 участь студентів та викладачів у стажуваннях у Європейській організації 

публічного права;  

 проведення міжнародних наукових конференцій  

 проведення науково-комунікативних заходів (круглих столів, 

презентацій, обговорень, відкритих лекцій тощо) 

 

4. Індикатори та показники, на основі яких  можна перевірити виконання 

стратегічних цілей 

 кількість міжнародних науково-практичних конференцій, круглих 

столів, семінарів, відкритих лекцій, які проведено на базі Центру; 

 кількість публікацій з тематики Центру 

 кількість курсових та дипломних проєктів  

 кількість учасників міжнародних програм і проєктів. 

 

 

4.10 Навчальна лабораторія «Науково-дослідний  

Екологічний центр» 

 

2. Основна мета, стратегічна ціль та поточні завдання: 

Основна мета: 

 виконання наукових досліджень, результати яких могли бути 

представлені на конференціях і конкурсах різного рівня, опубліковані в 

індексованих міжнародних виданнях.  

Стратегічні цілі: 

 посилення штатного кадрового потенціалу (завідувач лабораторії, 

лаборант) та матеріально-технічної бази сучасними методами реєстрації, 

розділення, очищення та характеризації компонентів екосистем; 

 розширення напрямків дослідницьких робіт Студентського наукового 

товариства; 

 забезпечення інтеграції навчання й дослідницької діяльності, коли 

освітній процес ґрунтується на сучасних наукових дослідженнях, посилення 

дослідницької компоненти в програмах підготовки фахівців; 

 забезпечення створення нової наукової школи пріоритетних напрямів 

фундаментальних і прикладних досліджень;  

 впровадження наукового співробітництва з іншими науковими школами 

провідних фахівців України; 

 активізація діяльності в розробленні регіональних соціально-

економічних проєктів та програм. 

 реалізація вищезазначених напрямів дозволить посилити інноваційну 

складову наукових досліджень й сприятиме появі нових прикладних розробок. 



 

4.11. Центр гендерних досліджень та освіти 

 

2. Основна мета, стратегічна ціль та поточні завдання: 

Основна мета:  

 сприяння подоланню гендерних стереотипів на рівні Університету 

 

3. Заходи, на основі яких будуть досягатися стратегічні цілі та 

виконуватися  поточні завдання: 

 впровадження гендерних підходів в освітній процес; 

 підготовка та проведення досліджень з гендерних питань; 

 підвищення рівня обізнаності студентської молоді з гендерних питань; 

 організація та проведення науково-комунікативних заходів (круглих 

столів, семінарів, лекцій, тренінгів, зустрічей) присвячених гендерній 

проблематиці; 

 участь у грантовій діяльності з гендерної проблематики. 

 

4. Індикатори та показники, на основі яких  можна перевірити 

виконання стратегічних цілей: 

 включення до навчальних програм гендерної проблематики; 

 формування переліку вибіркових дисциплін з гендерної проблематики 

для формування soft sklls у здобувачів вищої освіти; 

 заохочення студентів до обрання гендерної проблематики при написанні 

кваліфікаційних робіт; 

 організація секції у конференції на базі кафедри міжнародних відносин 

та зовнішньої політики «Тенденції розвитку сучасної системи міжнародних 

відносин та світового політичного процесу». 

 

4.12. Навчальна лабораторія «Телестудія МДУ-медіа» 

 

2. Основна мета, стратегічна ціль та поточні завдання: 

Основна мета: 

 розвиток та стимулювання студентів до позааудиторної роботи у рамках 

освітніх програм «Журналістика (журналістика)» і «Журналістика (зв’язки з 

громадськістю)», вдосконалення професійних вмінь та навичок студентів. 

Стратегічні цілі:  

 проведення теоретичних та практичних занять із дисциплін відповідно 

до навчальних планів та освітньо-професійних програм; 

 забезпечення профільного і поглибленого навчання здобувачів вищої 

освіти програм спеціальності «Журналістика». 

Поточні завдання: 

 стимулювання студентів до позааудиторної роботи, вдосконалення 

професійних компетентностей; 



 отримання студентами практичних навичок у створенні телевізійного та 

радіо продукту; 

 стимулювання студентів до творчого діалогу з іншими освітніми 

установами, організаціями, засобами масової інформації; 

 організація та проведення методичних та наукових семінарів, а також 

курсів підвищення кваліфікації; 

 PR-супровід та формування іміджу Маріупольського державного 

університету; 

 забезпечення студентів та слухачів університету, робочими умовами для 

проведення практичних занять або тренінгів; 

 проведення навчальної та виробничої практики. 

 

3. Заходи, на основі яких будуть досягатися стратегічні цілі та 

виконуватися  поточні завдання: 

 участь у міжнародних грантових проєктах (на поточному етапі бере 

участь у міжнародному проекті DESTIN: Журналістська освіта задля 

демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесність та професіоналізм); 

 участь студентів та викладачів у міжнародних програмах; 

 поліпшення якості освіти та освітньої діяльності й активна участь 

співробітників навчальної телестудії у роботі зі студентами. 

 

4. Індикатори та показники, на основі яких  можна перевірити 

виконання стратегічних цілей: 

 участь навчальної лабораторії у вітчизняних та міжнародних освітніх 

проєктах; 

 кількість зустрічей з гостями університету та тренінгів відомих майстрів 

телевізійної журналістики на базі навчальної лабораторії; 

 кількість виготовленого контенту для сайту факультету. 

 

 


