
1. ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 
 

1. SWOT-аналіз: 

Сильні сторони: 

 широкий спектр освітніх програм, що відповідають попиту на ринках 

праці; 

 задоволення потреб міста у підготовці фахівців різного профілю; 

 висококваліфіковані викладачі; 

 фіксовані бюджетні місця на всіх спеціальностях; 

 офіційний сайт МДУ та сайти факультетів – як потужний інструмент 

підвищення рейтингу та конкурентоспроможності університету на ринку 

освітніх послуг; 

 значна кількість укладених угод про співробітництво з органами влади, 

правоохоронними структурами, підприємствами та організаціями регіону; 

 постійне зростання іноземних партнерів та кількості угод про 

співробітництво; 

 досвід участі у підготовці студентів за програмами подвійних дипломів; 

 визнання МДУ як лідера з підготовки кваліфікованих фахівців в регіоні, 

країні, за кордоном; 

 впровадження українознавчих онлайн-курсів для абітурієнтів з 

тимчасово окупованих територій; 

 організація та проведення соціально значимих для міста, регіону та 

країни заходів (конференцій, форумів та комунікацій з питань регіонального 

розвитку; 

 соціальна включеність та партнерство; 

 корпоративна етика; 

 активна студентська рада; 

 висока працездатність персоналу та продуктивність праці; 

 відповідний рівень матеріально-технічної бази університету; 

 проведення форм контролю з використанням Навчального порталу 

МДУ; 

 освітні програми в галузі інформаційних технологій ERASMUS+  

Слабкі сторони 

 недостатня вмотивованість здобувачів вищої освіти;  

 недостатня включеність здобувачів вищої освіти в усі складові 

освітнього процесу; 

 невисока діджиталізація освітнього процесу для повної автоматизації 

усіх його складових; 

 недостатня інформаційна компетентність викладачів; 

 необхідність оновлення нормативних документів університету, що 

регламентують викладання навчальних дисциплін іноземними мовами; 

 недостатня кількість науково-педагогічних кадрів, які можуть 

здійснювати викладання іноземними мовами (на немовних спеціальностях). 



 недостатня кількість навчальних дисциплін, які викладаються 

іноземною мовою на немовних спеціальностях; 

 недостатній рівень розвитку іншомовної комунікативної компетентності 

здобувачів вищої освіти для сприйняття навчальних дисциплін іноземною 

мовою на окремих спеціальностях; 

 низька заробітна плата науково-педагогічних працівників та навчально-

допоміжного персоналу; 

 відтік фахівців. 

Можливості: 

 залучення кваліфікованих фахівців, роботодавців, професіоналів 

практиків; 

 збільшення обсягу дисциплін, що викладаються іноземними мовами;  

 використання міжнародного досвіду впровадження дистанційного 

навчання; 

 можливість підвищення кваліфікації викладачів щодо використання 

технологій дистанційного навчання в освітньому процесі; 

 навчання для осіб з особливими освітніми потребами; 

 організація сертифікатних програм, курсів підвищення кваліфікації 

викладачів, педагогічних та інших працівників міста, регіону для навчання 

впродовж життя; 

 функціонування спеціалізованих лабораторій, аналітичних центрів, що 

досліджують актуальні питання інформаційної безпеки, європейської 

інтеграції, захисту навколишнього середовища тощо; 

 розвиток національної та міжнародної академічної мобільності; 

 можливість навчання іноземних громадян; 

 розширення кола іноземних партнерів. 

Загрози: 

 розташування університету в місті, що знаходиться на лінії 

розмежування; 

 ризик загострення воєнно-політичної ситуації у регіоні; 

 складність отримання міжнародних сертифікатів для викладання 

іноземними мовами; 

 зменшення кількості випускників ЗСО та ЗФПВО через демографічну 

кризу; 

 відтік випускників шкіл до закордонних університетів; 

 участь студентів МДУ у програмах подвійних дипломів за ОС 

«Бакалавр», що завершується отриманням диплому іноземного закладу вищої 

освіти, супроводжується ризиком відтоку студентів до іноземних 

університетів з відповідним зменшенням контингенту студентів на ОС 

«Магістр» у МДУ; 

 зміна пріоритетів у молоді; 

 збільшення в місті закладів вищої освіти зі спорідненими 

спеціальностями; 



 значна підтримка та фінансова допомога переміщеним закладам вищої 

освіти. 

 

2. Основна мета, стратегічна ціль та поточні завдання: 

Основна мета: 

 забезпечення якості та конкурентоспроможності вищої освіти та 

освітньої діяльності МДУ, що відповідають міжнародним стандартам якості 

освіти 

 

1.1. Формування номенклатури спеціальностей 

 

Стратегічна ціль:   

 формування номенклатури спеціальностей, забезпечення 

конкурентоспроможності випускників на ринку праці та їх працевлаштування, 

розвиток партнерства із стейкхолдерами. 

Конкретизовані цілі: 

1.1. Збільшення кількості спеціальностей за всіма рівнями вищої освіти; 

1.2. Збільшення ліцензованого обсягу за всіма рівнями вищої освіти; 

1.3. Збільшення кількості освітніх та наукових програм університету; 

1.4. Збільшення контингенту здобувачів вищої освіти; 

1.5. Акредитація освітніх програм університету 

1.6. Інституційна акредитація університету 

Поточні завдання: 

 відкриття нових та розвиток існуючих освітніх та наукових програм (в 

т.ч. англомовних) відповідно до спеціальностей, наявних в ліцензії 

університету; 

 відкриття міждисциплінарних (освітньо-наукових) та англомовних 

програм на другому (магістерському) рівні; 

 щорічна акредитація освітніх програм університету терміном на п’ять 

років; 

 забезпечення конкурентоспроможності випускників на ринку праці та їх 

працевлаштування, розвиток партнерства із стейкхолдерами; 

 

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

виконуватися поточні завдання: 

 перегляд існуючих освітніх програм із залученням стейкхолдерів 

(здобувачів вищої освіти, роботодавців, випускників); 

 вивчення та впровадження зарубіжного досвіду в освітні програми 

університету; 

 систематичний моніторинг стану ринку праці з метою аналізу 

затребуваності фахівців, яких готує університет, а також прогнозування 

розвитку освітніх програм університету, корегування змісту освітніх програм 

з урахуванням потреб ринку праці; 



 залучення роботодавців, професіоналів-практиків до організації 

освітнього процесу в університеті, викладання навчальних дисциплін, 

проведення майстер-класів; 

 проведення організаційних заходів (семінарів-тренінгів, днів кар'єри, 

ярмарок вакансій тощо), що сприяють успішному працевлаштуванню 

випускників університету; 

 продовження практики укладання договорів та розширення баз практики 

для здобувачів вищої освіти; 

 створення Асоціації випускників МДУ. 

 

4. Індикатори та показники, на основі яких  можна перевірити 

виконання стратегічних цілей: 

 показники кількості спеціальностей за всіма рівнями вищої освіти 

(Додаток 1); 

 показники ліцензованого обсягу за всіма рівнями вищої освіти (Додаток 

2); 

 показники кількості освітніх та наукових програм університету (Додаток 

3); 

 контингент здобувачів вищої освіти ; 

 анкетування здобувачів вищої освіти, випускників, роботодавців; 

 наявність сертифікатів про акредитацію, що підтверджують якість вищої 

освіти та освітньої діяльності МДУ; 

 наявність сертифіката про акредитацію університету, можливість 

акредитувати власні ОП; 

 кількість залучених професіоналів-практиків за освітніми програмами 

спеціальностей; 

 наявність інформаційних матеріалів щодо корпоративної культури на 

робочому місці та переваг чесного навчання, які створені спільно з 

представниками роботодавців; 

 кількість залучених членів Асоціації випускників МДУ  

 

1.2. Розвиток системи забезпечення якості освіти 

 

Стратегічна ціль та поточні завдання: 

Стратегічна ціль:  

 європейська якість освітніх програм університету або 

 вдосконалення принципів, процедур та заходів забезпечення якості 

вищої освіти Університету з урахуванням стандартів і рекомендацій щодо 

забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти  

 

Конкретизовані цілі: 

1.1. Розвиток університетської корпоративної культури; 

1.2. Забезпечення якості освітніх програм;  



1.3. Удосконалення процедур, вимог, критеріїв та індикаторів для 

самооцінювання якості освітньої діяльності; 

1.4. Удосконалення університетської системи забезпечення академічної 

доброчесності; 

Поточні завдання: 

 дотримання Етичного кодексу МДУ учасниками освітнього процесу; 

 дотримання академічної доброчесності; 

 проведення опитувань стейкхолдерів ОП (внутрішніх та зовнішніх) 

щодо задоволеності викладання та оцінювання, відповідності вимогам часу, 

ресурсного забезпечення; 

 забезпечення якості викладання та оцінювання; 

 забезпечення якості результатів навчання; 

 розробка інформаційних та методичних матеріалів, присвячених 

інформаційній грамотності, попередженню плагіату, популяризації принципів 

академічної доброчесності, які створені спільно з представниками компаній-

розробників програм перевірки робіт на унікальність (банери, інфографіка, 

роздаткові матеріали тощо); 

 розробка нових та оновлення чинних положень з питань організації 

освітнього процесу, забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності. 

 

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

виконуватися поточні завдання: 

 імплементація вимог законодавства, рішень та рекомендацій НАЗЯВО в 

освітньо-наукову діяльність університету; 

 удосконалення діяльності робочих та дорадчих органів університету із 

забезпечення якості вищої освіти (науково-методичних комісій факультетів, 

Науково-методичної ради університету); 

 проведення науково-практичних семінарів, тижнів академічної 

доброчесності, в т.ч. за участі Наукової бібліотеки МДУ; 

 включення до Програм підвищення кваліфікації педагогічних та 

науково-педагогічних працівників теми «Академічна доброчесність: 

методичне та інформаційне-технологічне забезпечення»/ «Культура 

академічної доброчесності» / «Етика та академічна доброчесність в освіті і 

науці» / «Інформаційна грамотність, робота з бібліографічними менеджерами 

та введення у наукометрію; 

 моніторинг результатів навчання; 

 очікувані результати проведення опитувань стейкхолдерів ОП 

(внутрішніх та зовнішніх) щодо задоволеності викладання та оцінювання, 

відповідності вимогам часу, ресурсного забезпечення; 

 висока якість робіт учасників освітнього процесу; 

 оприлюднення кваліфікаційних робіт та дисертаційних досліджень в 

електронному інституційному депозитарії університету. 

 



4. Індикатори та показники, на основі яких  можна перевірити 

виконання стратегічних цілей: 

 високий рівень загальної та університетської культури співробітників та 

здобувачів вищої освіти МДУ; 

 створення факультетських Рад із забезпечення якості вищої освіти, 

загальноуніверситетської Ради із забезпечення якості вищої освіти; 

 підвищення рівня обізнаності з питань академічної доброчесності всіх 

учасників освітньо-наукової діяльності університету; 

 відсутність плагіату в академічному середовищі;  

 щорічне рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти; 

 очікувані результати опитувань стейкхолдерів ОП (внутрішніх та 

зовнішніх) щодо задоволеності викладання та оцінювання, відповідності 

вимогам часу, ресурсного забезпечення; 

 збільшення відсотка працевлаштованих випускників за фахом,  

 акредитація освітніх програм НАЗЯВО  або іншими агенціями (Додаток 

4). 

 

1.3 Модернізація змісту освіти 

Стратегічна ціль та поточні завдання: 

Стратегічна ціль:  

 модернізація змісту освіти, організація та навчально-методичне 

забезпечення освітнього процесу. 

Конкретизовані цілі: 

1.1. Імплементація вимог законодавства в освітній процес університету; 

1.2. Розвиток студентоцентрованого підходу у навчанні та викладанні; 

1.3. Розвиток індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти;  

1.4. Визнання результатів неформальної освіти; 

1.5. Впровадження дуальної освіти; 

1.6. Розвиток навчання впродовж життя; 

1.7. Удосконалення навчально-методичного забезпечення освітнього 

процесу 

Поточні завдання: 

 оновлення існуючих та розробка нових локальних нормативних 

документів МДУ з організації та реалізації освітнього процесу;  

 розвиток іншомовної комунікативної компетентності, 

 розробка сертифікатних програм щодо вільного вибору дисциплін в 

тому числі і таких, що формують навички soft skills: Лінгво-skills, IT-

технології, структурне мислення в економіці тощо; 

 забезпечення вільного вибору дисциплін здобувачами вищої освіти; 

 впровадження інклюзивного навчання,  

 впровадження майстер-класів, тренінгів для різних вікових груп та 

верств населення (університет третього покоління тощо);  



 

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

виконуватися поточні завдання: 

 залучення здобувачів вищої освіти до організації освітнього процесу в 

університеті; 

 створення науково-дослідної лабораторії з навчання іноземних мов та 

культур; 

 розширення участі здобувачів вищої освіти у програмах національної та 

міжнародної академічної мобільності;  

 систематичне анкетування здобувачів вищої освіти усіх освітніх 

програм університету; 

 індивідуалізація навчання, в т.ч. для осіб з особливими освітніми 

потребами;  

 визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, в 

процесі навчання на освітніх програмах МДУ; 

 запровадження дуальної форми здобуття вищої освіти за ОПП першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів;  

 проведення майстер-класів, тренінгів для різних вікових груп та верств 

населення (університет третього покоління тощо);  

 збільшення кількості угод з міжнародними партнерами; 

 збільшення кількості здобувачів вищої освіти, які реалізують право на 

академічну мобільність; 

 розвиток матеріально-технічної, нормативної, кадрової бази 

університету для осіб з особливими освітніми потребами;  

 впровадження силабусів для здобувачів вищої освіти як структурованої 

програми щодо викладання та навчання;  

 постійне оновлення та розробка навчально-методичних матеріалів 

(рекомендацій, посібників, підручників) з освітніх компонентів освітніх 

програм, в яких враховуються сучасні наукові досягнення; 

 постійний перегляд та моніторинг освітніх програм університету; 

 

4. Індикатори та показники, на основі яких  можна перевірити 

виконання стратегічних цілей: 

 участь здобувачів вищої освіти у роботі робочих та дорадчих органів 

університету (засідання кафедр, науково-методичних комісій, вчених рад 

факультетів та університету); 

 очікувані результати анкетування здобувачів вищої освіти усіх освітніх 

програм університету; 

 кількість залучених слухачів до навчання на сертифікатних програмах; 

 збільшення кількості угод з міжнародними партнерами; 

 збільшення кількості здобувачів вищої освіти, які реалізують право на 

академічну мобільність; 



 модернізована матеріально-технічна база, відповідне нормативне та 

кадрове забезпечення університету для осіб з особливими освітніми 

потребами;  

 наявність задекларованих процедур та практик визнання результатів 

навчання, отриманих у неформальній освіті, в освітньому процесі МДУ; 

 розширення співробітництва з роботодавцями, включення 

професіоналів-практиків до реалізації освітнього процесу в МДУ, 

систематичного перегляду ОП; 

 показники кількості слухачів курсів підвищення кваліфікації, зростання 

прибутків університету 

 розробка Положення про силабус; 

 наявність силабусів, навчально-методичних видань з усіх освітніх 

компонентів ОП.  

 

 

1.4 Профорієнтаційна робота 

2. Стратегічна ціль та поточні завдання: 

Стратегічна ціль:  

 формування вмотивованого контингенту здобувачів вищої освіти МДУ 

Конкретизовані цілі: 

1.1. Вдосконалення системи профорієнтаційної роботи;  

1.2. Впровадження нових напрямів залучення абітурієнтів до навчання; 

1.3. Залучення вступників з лінії зіткнення та тимчасово окупованих 

територій; 

1.4. Розширення спектру послуг доуніверситетської освіти. 

1.5. Розвиток співпраці з благодійними організаціями для забезпечення 

цільової благодійної допомоги здобувачам вищої освіти соціально 

незахищених категорій;  

Поточні завдання: 

 індивідуалізація профорієнтаційної роботи; 

 розвиток стратегічного партнерства МДУ з закладами загальної 

середньої освіти, фахової передвищої освіти; 

 популяризація освітніх програм університету;  

 популяризація роботи освітнього центру «Донбас-Україна» МДУ; 

 вдосконалення системи доуніверситетської підготовки. 

 

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

виконуватися поточні завдання: 

 проведення комунікативних заходів (Дня відкритих дверей МДУ, 

факультетів, конференцій, семінарів, майстер-класів для учнів та вчителів 

шкіл, презентацій, виставок, літніх тематичних практик);  



 створення сторінок «Вступнику МДУ» у соціальних мережах (зокрема 

Facebook, Instagram); 

 щорічне розміщення оновлених інформаційних та рекламних матеріалів 

щодо особливостей роботи освітнього центру «Донбас-Україна» МДУ на 

контрольно-пропускних пунктах, сайті МДУ та сторінці освітнього центру 

«Донбас-Україна» МДУ у соціальній мережі Facebook; 

 залучення студентів, що вже вступили через освітній центр «Донбас-

Україна», до інформаційної кампанії серед потенційних вступників; 

 організація комунікації, в т.ч. дистанційної, з закладами загальної 

середньої освіти на лінії зіткнення; 

 залучення громадських організацій для цільової благодійної допомоги 

здобувачів вищої освіти соціально незахищених категорій, зокрема ГО «Фонд 

«Відкрита політика»,  ГО «Благодійний фонд «Майбутнє у єдності», БО «Фонд 

Бумбураса» та інш., що підтверджуватиме стійку репутацію МДУ як соціально 

дбайливого ЗВО; 

 організація курсів з підготовки до ДПА та ЗНО, починаючи з 7-8-х 

класів, в т.ч. і за індивідуальною освітньою траєкторією;  

 організація серії майстер-класів для абітурієнтів за освітньо-

професійними програмами університету «Майбутня професія»; 

 створення відеозвернень випускників МДУ, які здобули певних 

досягнень в отриманій професії (щорічно); 

 створення рекламних матеріалів за участю першокурсників щодо 

свідомого вибору МДУ для здобуття вищої освіти (щорічно). 

 рекламне звернення ректора МДУ щодо можливостей навчання в 

університеті; 

 збільшення кількості учасників Профорієнтаційної практики на базі 

університету серед учнів 8-10 класів. 

 

4. Індикатори та показники, на основі яких  можна перевірити 

виконання стратегічних цілей: 

 показники кількості абітурієнтів, в т.ч. вступників освітнього центру 

«Донбас-Україна» МДУ,  

 показники кількості слухачів підготовчих курсів, показники 

контингенту здобувачів вищої освіти МДУ; 

 кількість відідувачів комунікативних заходів: Дня відкритих дверей 

МДУ, факультетів, конференцій, семінарів, майстер-класів для учнів та 

вчителів шкіл, презентацій, виставок, літніх тематичних практик;  

 кількість сторінок «Вступнику МДУ» у соціальних мережах (зокрема 

Facebook, Instagram); 

 кількість здобувачів вищої освіти – отримувачів благодійної допомоги 

від громадських організації; 

 показники кількості учасників Профорієнтаційної практики на базі 

університету серед учнів 8-10 класів.  



1.5. Розвиток цифрового навчання 

 

2. Стратегічна ціль та поточні завдання: 

Стратегічна ціль:  

 відповідність змісту освіти університету викликам сучасності або 

впровадження змішаної та дистанційної форм здобуття освіти для 

доуніверситетської підготовки, підвищення кваліфікації фахівців, для 

здобувачів першого, другого та третього рівнів вищої освіти; 

 

Конретизовані цілі: 

1.1. Розширення використання технологій дистанційного навчання для 

доуніверситетської підготовки, підвищення кваліфікації фахівців та 

післядипломної освіти, розробка сертифікатних програм щодо використання 

технологій дистанційного навчання для  підвищення кваліфікації фахівців, 

зокрема педагогічних та науково-педагогічних працівників; 

1.2. Збільшення кількості дистанційних курсів за освітніми програмами 

університету;  

1.3. Вдосконалення автоматизованої системи управління освітнім 

процесом; 

1.4. Модернізація матеріально-технічної бази та програмного 

забезпечення освітнього процесу; 

1.5. Розвиток кадрового потенціалу університету; 

1.6. Вдосконалення цифрової компетентності учасників освітнього 

процесу 

Поточні завдання: 

 розширення інструментарію LMS Moodle – МДУ; 

 включення до робочих програм навчальних дисциплін освітніх програм 

спеціальностей університету відкритих онлайн-курсів чи його частин, зокрема 

розроблених університетами-партнерами (в т.ч. в рамках договору про 

співпрацю з Гете-інститутом щодо створення Цифрового мережевого 

університету) та на платформах Coursera, Prometheus тощо; 

 розробка сертифікатних програм щодо розвитку цифрової 

компетентності учасників освітнього процесу, зокрема «Дистанційна освіта», 

«Інформаційна грамотність та робота в команді»; 

 сертифікація дистанційних курсів  з навчальних дисциплін освітніх 

програм спеціальностей університету; 

 

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

виконуватися поточні завдання: 

 розробка чат-боту Moodle – МДУ; 

 створення персональних електронних кабінетів здобувачів вищої освіти, 

науково-педагогічних працівників і співробітників університету в АСУ 

«Деканат» та LMS Moodle – МДУ; 



 розробка чат-ботів факультетів про надання актуальної інформації про 

діяльність факультету, зокрема освітні програми, розклад занять, отримання 

довідкової інформації тощо; 

 створення мультімедіа- та відео-лекцій з навчальних дисциплін освітніх 

програм спеціальностей університету; 

 оснащення аудиторій університету необхідною матеріально-технічним 

обладнанням для проведення занять онлайн (комп’ютери, мікрофони, 

мультимедійні дошки); 

 розробка 3-D моделей для віртуального навчання із застосуванням VR-

систем - комплексом технічних засобів; 

 створення програм, майстер-класів, флеш-курсів з розвитку цифрового 

навчання для різних категорій та верств населення (очної та дистанційної 

форм здобуття вищої освіти) 

 

4. Індикатори та показники, на основі яких  можна перевірити 

виконання стратегічних цілей: 

 показники кількості підписників чат-боту Moodle – МДУ; 

 показники кількості користувачів електронних персональних кабінетів; 

 показники кількості підписників чат-ботів факультетів; 

 показники кількості сертифікованих дистанційних курсів, в т.ч.  з 

обов’язкових навчальних дисциплін освітніх програм спеціальностей 

університету; 

 показники кількості відео-лекцій з навчальних дисциплін освітніх 

програм спеціальностей університету; 

 показники кількості відповідно обладнаних аудиторій для проведення 

занять онлайн; 

 показники кількості слухачів курсів з розвитку цифрового навчання 
 


