
3.  НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДР 

ТА ФАКУЛЬТЕТІВ. РОЗВИТОК НАУКВОЇ БІБЛІОТЕКИ 

1. SWOT-аналіз: 

Сильні сторони: 

 високий рівень кадрового складу (питома вага НПП, які мають науковий 

ступінь, вчене звання) і достатній науковий потенціал професорсько-

викладацького складу Університету для розв’язання завдань соціально-

економічного розвитку; 

 наявність наукових шкіл за низкою напрямів; 

 кількість НДР, що розробляються на факультетах науковими 

колективами кафедр: великий науковий доробок і широка тематика 

досліджень в окремих галузях знань, наявність серед НДР частки робіт, що 

виконуються у рамках міжнародних проєктів; 

 участь науковців Університету в розробці регіональних стратегій, 

програм, концепцій; супровід реалізації регіональних програм розвитку 

регіону та інших програмно-цільових документів.  

Слабкі сторони: 

 низька мотивація НПП, спричинена браком коштів, низьким рівнем 

матеріального заохочення та великою завантаженістю професорсько-

викладацького складу різними видами роботи, крім освітнього процесу, що 

обумовлює слабкий рівень ініціативи та участі НПП в дослідницьких проєктах 

і грантах та обмежує науково-дослідну діяльність; 

 відсутність участі окремих кафедр в роботі із залучення зовнішнього 

фінансування наукових досліджень (грантів, госпдоговірних тем, проєктів), 

невелика кількість отриманих наукових грантів за звітний рік в цілому; 

 мала частка НДР міжнародного рівня в загальному обсязі виконуваних 

науково-дослідних робіт; 

 питома вага коштів, отриманих Університетом від використання 

результатів інтелектуальної діяльності, в загальних доходах; 

 доходи від НДР в розрахунку на одного НПП; 

 число публікацій, індексованих в інформаційно-аналітичній системі 

наукового цитування Web of Science і Scopus; 

 кількість цитувань публікацій, виданих за останні 5 років, індексованих 

в інформаційно-аналітичній системі наукового цитування Web of Science і 

Scopus; 

 низький рівень комерціалізації інноваційних проєктів і наукових 

розробок вчених Університету. 

Можливості: 

 удосконалення умов підготовки кадрів вищої кваліфікації на основі 

синтезу наукових шкіл університету, інновацій та сучасних освітніх програм; 

 розвиток наявних і відкриття нових освітньо-наукових і наукових 

програм для підготовки докторів філософії та докторів наук на основі 

поєднання якісних наукових досліджень та інноваційних розробок; 



 створення спеціалізованих вчених рад; 

 залучення ЗВО-партнерів до співпраці (для проходження практики 

(асистентської/ науково-дослідної); 

 активізація участі у міжнародних програмах, проєктах шляхом 

розширення контактів із багатьма урядовими та неурядовими організаціями, 

програмами, фондами, такими як: Європейський Союз, Європейський фонд 

освіти, Рада Європи, ПРООН, ЮНЕСКО. Британська рада, Інформаційне 

агентство США, Корпус Миру,  Німецька служба академічних обмінів (ДААД) 

Фонд Фулбрайта, Фонд «Відродження», Французький культурний центр, 

Німецький культурний центр, Канадське агентство з міжнародного розвитку, 

програмами «Темпус» тощо;  

 створення можливостей для активного включення міжнародного 

фактору задля розвитку наукових досліджень Університету; 

 організація та розвиток міжнародних досліджень за участю науковців, 

викладачів та студентів, що передбачає активне використання наукового 

потенціалу Університету; 

 підвищення частки НДДКР міжнародного рівня в загальному обсязі 

виконуваних НДДКР; 

 підвищення питомої ваги доходів від наукової діяльності в загальних 

доходах; 

 присвоєння серіям наукового видання Вісник Маріупольського 

державного університету категорії Б та їх включення до Переліку фахових 

наукових видань України; виведення окремих серій наукового видання Вісник 

МДУ на міжнародний рівень і включення його в базу даних Scopus або Web of 

Science;  

 взаємодія з органами влади та науково-дослідними організаціями. 

Ризики: 

 світова економічна криза і погіршення соціально-економічного 

становища в Україні; 

 недосконалість нормативно-правової бази, часті зміни нормативних 

вимог у системі вищої освіти і науки, що загалом знижує престиж наукової 

праці;  

 ймовірність недотримання законодавчо визначених норм фінансування 

наукової сфери; 

 низький рівень інноваційної  активності та попиту на результати 

досліджень соціо-гуманітарного характеру; 

 підвищення конкуренції між спеціалізованими НДІ, дослідницькими 

центрами, іншими науково-дослідними організаціями регіону, що орієнтовані 

на розробку і випуск реальної стратегічно важливої продукції, і пріоритетність 

їх фінансування; 

 недостатній обсяг науково-дослідних робіт на замовлення підприємств 

та організацій області; 

 зменшення рівня фінансування діяльності університету та науково-

дослідних робіт, нестабільність державного фінансування наукових розробок 



і надходжень коштів з інших джерел, що може обмежити поповнення 

лабораторій, кафедр, предметних аудиторій Університету сучасним 

дослідницьким обладнанням;  

 уповільнення темпів професійного зростання НПП університету 

(зменшення рівня захисту дисертацій і присудження вчених звань доцента та 

професора), відсутність державної підтримки молодих вчених,  плинність 

кадрів. 

 

2. Основна мета, стратегічні цілі та поточні завдання: 

Основна мета: 

 забезпечення прогресивного розвитку наукової діяльності в університеті 

за науковими напрямами «суспільні науки», «гуманітарні науки та 

мистецтво», «математичні науки та природничі науки», «технічні науки» 

створення потужної науково-дослідної бази як осередку генерування 

інноваційних ідей. 

Стратегічні цілі: 

1. Забезпечення розвитку і оптимального співвідношення 

фундаментальних та прикладних досліджень за напрямами «суспільні науки», 

«гуманітарні науки та мистецтво», «математичні науки та природничі науки» 

і впровадження отриманих результатів у навчальний процес: 

1.1. Інтеграція досліджень та освіти й забезпечення якості вищої освіти 

та освітньої діяльності шляхом запровадження новітніх освітніх технологій на 

базі наукових досліджень, інноваційної діяльності, відповідного кадрового 

забезпечення, зміцнення іміджу Університету як визнаного в Україні та світі 

потужного науково-освітнього закладу вищої освіти; 

1.2. Підвищення потенціалу комерціалізації результатів наукових 

досліджень і забезпечення правової охорони об’єктів інтелектуальної 

власності Університету, трансферу та комерціалізації наукових та 

інноваційних розробок. 

2. Формування та розвиток наукових шкіл, зміцнення матеріальної бази 

культурно-дослідницьких центрів і лабораторій як базових осередків 

реалізації наукових досліджень: 

2.1. активізація роботи НПП із талановитою молоддю задля підвищення 

внеску молодих вчених у розвиток університетської науки; 

2.2. забезпечення участі здобувачів вищої освіти у наукових 

студентських товариствах, групах, студіях; 

3. Розвиток міжнародного наукового обміну: 

3.1. участь у міжнародних програмах та наукових проєктах, 

укріплення та розширення контактів із багатьма урядовими та неурядовими 

організаціями, програмами, фондами (Європейський Союз, Європейський 

фонд освіти, Рада Європи, ПРООН, ЮНЕСКО. Британська рада, Інформаційне 

агентство США, Корпус Миру, Німецька служба академічних обмінів (ДААД) 

Фонд Фулбрайта, Фонд «Відродження», Французький культурний центр, 



Німецький культурний центр, Канадське агентство з міжнародного розвитку, 

програмами «Темпус» тощо; 

4. Удосконалення інформаційного та документального забезпечення 

якості освіти та науки університету: 

4.1. Інтеграція університетської науки до світового наукового простору 

та підвищення рейтингу її оцінювання 

4.2. Розширення асортименту інформаційних та бібліотечних послуг для 

користувачів; 

4.3. Супровід всього циклу наукових досліджень та інтеграція науки 

університету до світової наукової комунікації; 

4.4. Інформаційно-ресурсна підтримка науковців університету; 

4.5. Проведення семінарів, тренінгів, консультацій з питань пошуку 

інформації, підвищення наукометричних показників публікацій викладачів та 

науковців університету. 

 

Поточні завдання: 

 зосередження НДР у напрямах, що пов’язані з глобальними викликами, 

що постали перед світовою спільнотою і є актуальними для забезпечення 

розвитку Української держави; 

 забезпечення постійного зростання державного та позабюджетного 

фінансування фундаментальних досліджень, їх зв’язків з прикладними 

розробками та освітнім процесом; оновлення матеріально-технічної бази 

наукових досліджень; 

 активізація публікаційної активності науковців університету передусім 

в авторитетних міжнародних і національних виданнях; 

 підвищення наукового рівня педагогічних кадрів, вдосконалення 

діяльності аспірантури і докторантури, посилення контролю за підготовкою і 

якістю дисертацій та здійсненням наукового керівництва, створення 

ефективної системи атестації та професійного вдосконалення наукових кадрів. 

 підтримка наукових досліджень молодих учених; 

 активізація діяльності структурних підрозділів Університету у 

розробленні та реалізації державних цільових, галузевих і регіональних 

соціально-економічних проєктів і програм; проведення експертно-

аналітичного оцінювання наукових розробок для органів управління всіх 

рівнів і суб’єктів господарювання; 

 розвиток існуючих наукових шкіл та започаткування нових напрямів 

досліджень, зокрема орієнтованих на світові тенденції розвитку науки та 

технологій; 

 поглиблення студентоцентрованого підходу до організації науково-

дослідної роботи, надання суб’єкт-суб’єктного характеру відносинам між 

молодими і досвідченими науковцями, забезпечення ефективної взаємодії 

академічного і студентського співтовариства. 

 сприяння формуванню  у студентської молоді інформаційної культури 

та  принципів академічної доброчесності; 



 розвиток міжнародного наукового обміну національної та міжнародної 

академічної мобільності завдяки: фінансовому та організаційному 

забезпеченню щорічного стажування науково-педагогічних працівників, 

здобувачів вищої освіти всіх рівнів у провідних вітчизняних та закордонних 

освітньо-наукових центрах; запрошенню провідних вітчизняних та  

закордонних учених для виступів та читання лекцій з перспективних і 

проблемних питань науки; проведенню Університетом міжнародних наукових 

конференцій за участю провідних вітчизняних та зарубіжних учених; участі 

науково-педагогічних працівників Університету в міжнародних науково-

практичних конференціях в т.ч. і поза межами України; підтримки 

університетських наукових видань та створення їх електронних сайтів; 

передплати іноземних наукових журналів, відкриттю доступу до зарубіжних 

електронних наукових баз даних та надання можливості друку в них. 

 

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

виконуватися поточні завдання: 

 здійснення наукових досліджень за науковими напрямами, враховуючи 

потреби суспільства і науковий потенціал університету, розвиваючи 

міждисциплінарність та інноваційність у природничих, гуманітарних, 

суспільних та технічних науках; 

 створення умов для підготовки проєктних заявок та реалізації спільних 

міжнародних наукових проєктів, долучення дослідників МДУ до міжнародних 

наукових програм, зокрема програми ЄС «Горизонт Європа». Сприяння участі 

науковців у міжнародних наукових конференціях (особливо за кордоном) та 

активізація роботи з проведення міжнародних наукових заходів (конгресів, 

симпозіумів, форумів, конференцій) на базі МДУ; 

 застосування системи оцінювання та стимулювання науково-методичної 

роботи викладачів з метою посилення цих складових у їхній діяльності та 

заохочення до професійного розвитку та самореалізації; 

 запровадження структурованих докторських програм згідно з 

принципами єдиного наукового простору, орієнтація їх розвитку на 

дослідницьке середовище, базоване на поєднанні якісних наукових 

досліджень, ґрунтовної освіти та інноваційності. Розробка та наповнення 

змісту освітньо-наукових  та наукових програм з урахуванням досягнень 

світової науки; 

 заохочення науковців, молодих вчених Університету до участі в 

перспективних, практично важливих наукових дослідженнях, всеукраїнських 

та міжнародних наукових конкурсах унаслідок зміцнення кадрової та 

матеріальної бази наукових досліджень. Залучення здобувачів вищої освіти до 

виконання наукових досліджень. Підтримка діяльності Ради молодих учених і 

студентських наукових товариств. 

 

4. Індикатори та показники, на основі яких  можна перевірити 

виконання стратегічних цілей: 



(за науковими напрямами «суспільні науки», «гуманітарні науки та 

мистецтво», «математичні науки та природничі науки», «технічні науки»): 

1. Кількість науково-дослідних тем (фундаментального і прикладного 

характеру, у т. ч. за рахунок коштів державного бюджету), грантових проєктів, 

за якими в МДУ здійснюється робота (динаміка за роками за науковими 

напрямами): 

 розподіл НДР, зареєстрованих в УкрІНТЕІ, за кафедрами МДУ;  

 кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування. 

2. Динаміка наукового потенціалу МДУ (За роками: Чисельність науково-

педагогічних працівників). Розподіл наукового потенціалу університету між 

факультетами за науковими напрямами (за роками: відсоток докторантів, 

аспірантів, здобувачів, а також студентів, які активно займаються науково-

дослідною роботою). 

3. Кількість захищених дисертацій за рік у спеціалізованих вчених радах. 

4. Показники розвитку аспірантури / докторантури (кількість відкритих 

спеціальностей, освітніх та наукових програм, динаміка відкриття; кількість 

аспірантів / докторантів, що проходять підготовку в МДУ), показники 

ефективності аспірантури / докторантури). 

5. Науково-експертна робота викладачів (участь науково-педагогічних 

працівників Університету у спеціалізованих вчених радах, експертних радах, 

науково-методичних комісіях Міністерства освіти і науки України). 

6. Публікації викладачів (здійснення аналізу динаміки показника за роками 

у розрізі наукових напрямів): 

 монографії; 

 підручники; 

 навчальні посібники; 

 статті у фахових виданнях України (з них у виданнях, що індексуються 

у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science); 

 статті у зарубіжних виданнях (з них у виданнях, що індексуються у 

наукометричних базах даних Scopus та Web of Science). 

7. Показники індексу цитування вчених університету у наукометричних 

базах даних. 

8. Видавнича діяльність МДУ: 

 рейтинг Вісника МДУ за серіями у міжнародних наукометричних базах 

даних; 

 випуск наукових видань Університету. 

9. Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти: 

 кількість опублікованих статей та тез за участю студентів (дані по 

кафедрах, факультетах, динаміка по університету загалом); 

 кількість переможців серед студентів, які брали участь у міжнародних 

конкурсах, ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, ІІ турі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 

спеціальностей (відомості по кафедрах, по факультетах, динаміка по 

університету загалом); 



 кількість студентів, які беруть участь у науково-дослідних проєктах, що 

фінансуються з різних джерел (держбюджет, спеціальний фонд Університету, 

договори, гранти тощо) 

10. Показники розвитку наукової бібліотеки МДУ: 

 кількість документального фонду; 

 обсяг власних електронних інформаційних ресурсів;  

 наявність інформації про серії «Вісника МДУ» у вітчизняних та світових 

бібліографічних базах даних; 

 відстеження імпакт-факторів, рейтингу серій «ВісникаМДУ» та індексів 

цитування вчених університету;  

 кількість та затребуваність заходів інформаційно-ресурсного центру 

«Window on America Mariupol». 
 


