
6. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ 

1. SWOT – аналіз  

Виклики:  

 зростаюча конкуренція у сфері вищої освіти; 

 амортизація основних фондів університету.  

Можливості: 

 реалізація програми з енергозбереження МДУ; 

 модернізація матеріально-технічної бази університету. 

Загрози: 

 зменшення обсягів фінансування університету в наслідок економічної 

кризи в Україні;  

 старіння матеріально-технічної бази університету; 

 невідповідність акредитаційних вимог до матеріально-технічного 

забезпечення освітнього процесу (навчальні площі, лабораторна та 

комп’ютерна бази, спортивні споруди); 

 зростаючі витрати за споживання енергоносіїв та води.  

Перспективи: 

 забезпечення цілісності й послідовності виконання програми нового 

будівництва, комплексної реконструкції навчальних корпусів, студентського 

гуртожитку, спортивного комплексу; 

 впровадження технологій дистанційного навчання; 

 розвиток та оновлення всієї інфраструктури комп’ютерної мережі 

університету, перехід на новітні версії програмного забезпечення. 

 

2. Основна мета, стратегічна ціль та поточні завдання:  

Основна мета:  

 оновлення матеріально-технічної бази з урахуванням стратегічних 

напрямів інноваційного розвитку освіти. 

Стратегічна ціль:  
1. Поліпшення стану матеріально-технічної бази університету 

1 корпус 

1.1. Капітальний ремонт щодо посилення фундаменту будівлі. 

1.2. Обладнання  підвальних приміщень під склад комп'ютерної техніки, 

архів. 

2 корпус 

1.3. Підготовка проекту і монтаж з кондиціонування та опалення актового 

залу. 

1.4. Будівництво прибудови для адміністративно-господарської 

структури. 

1.5. Ремонт, модернізація, сучасний дизайн фонтану. 

1.6. Ремонт зовнішнього освітлення паркової зони. 

3-4 корпус 

1.7. Ремонт стелі і стін прибудови 3 корпусу. 



1.8. Капітальний ремонт стадіону та спортмайданчика. 

5 корпус. 

1.9. Ремонт, утеплення і фарбування фасаду будівлі. 

1.10. Ремонт огорожі території. 

1.11 Капітальний ремонт спортивної кімнати та спортивного майданчика. 

Спорткомплекс 

1.12. Підготовка проекту автономного опалення спорткомплексу. 

1.13. Заміна вікон на металопластикові в спортзалі. 

1.14. Частковий ремонт облицювальної плитки цокольного поверху. 

Гуртожиток 

1.15. Капітальний ремонт фасаду стін. 

1.16. Капітальний ремонт прибудови. 

2. Вдосконалення інформаційно-телекомунікаційного забезпечення 

2.1. Розширити можливості доступу до мережі Інтернет. 

2.2. Підвищити надійність збереження інформації, та її захист від 

неавторизованого доступу. 

2.3. Впровадити систему електронного документообігу університету. 

2.4. Створити єдину електронну інформаційну базу нормативної 

документації університету.  

2.5. Обладнати всі аудиторії університету стаціонарними сучасними 

мультимедійними технічними засобами.  

2.6. Сформувати карти потреб в комп'ютерній та мультимедійній техніці. 

3. Виконання програми з енергозбереження. 

3.1.Встановлення сонячних батарей на всіх навчальних корпусах та 

спорткомплексі. 

3.2. Розробити техніко-економічне обґрунтування та проектно-

конструкторську документацію щодо термомодернізації будівель. 

3.3. Використання енергозберігаючих технологій для освітлення 

приміщень. 

3.4. Завершити заміну віконних блоків та дверей на металопластикові. 

Поточні завдання:  

 ефективне функціонування  матеріально-технічної бази університету в 

період складних економічних умов; 

 покращення інформаційно-телекомунікаційного забезпечення; 

 розширення матеріально-технічної бази ; 

 забезпечення ефективного використання енергоресурсів та води; 

 проведення конкретних заходів із забезпечення пожежної безпеки, 

охорони праці, енергозабезпечувальних технологій, екологічної безпеки, 

санітарії. 

 

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

виконуватися  поточні завдання: 

 розробити програму нового будівництва, комплексної реконструкції та 

розвитку матеріально-технічної бази університету, включаючи навчальні 



корпуси університету, спортивно-розважальний комплекс, нові дослідницькі 

лабораторії, гуртожиток, їдальню на 200 місць; 

 встановити  сонячні батареї на 1,2 навчальних корпусах та  

спорткомплексі; 

 модернізувати та встановити системи кондиціонування в актовому залі 

2 навчального корпусу; 

 привести санітарні вузли навчальних корпусів, гуртожитку, 

спорткомплексу у відповідність до державних санітарних та будівельних норм 

для малорухомої групи населення; 

 обладнати всі аудиторії університету стаціонарними сучасними 

мультимедійними технічними засобами; 

 сформувати карти потреб в комп'ютерній та мультимедійній техніці; 

 розширити можливості доступу до мережі інтернет; 

 підвищити надійність збереження інформації, та її захист від 

неавторизованого доступу; 

 впровадити систему електронного документообігу університету; 

 створити єдину електронну інформаційну базу нормативної 

документації університету; 

 впровадити ефективну систему відеоспостереження в усіх корпусах 

університету; 

 привести приміщення навчальних корпусів, гуртожитку, 

спорткомплексу у відповідність правилам пожежної безпеки, охорони праці, 

санітарії; 

 розробити техніко-економічні обґрунтування і проектно-кошторисну 

документацію щодо реконструкції та термомодернізації будівель, які 

знаходяться на балансі університету;  

 виконувати невідкладні ремонтні роботи у навчальних корпусах, 

студентському гуртожитку та спорткомплексі університету; 

 провести комплекс заходів з енергозбереження, підвищення 

енергетичної ефективності об’єктів університету; 

 забезпечити благоустрій прилеглих територій до будівель університету, 

провести реконструкцію інженерних мереж і доріг.       

  

4. Індикатори та показники, на основі яких можна перевірити 

виконання стратегічних цілей: 

 звіт ректора про виконання стратегічного плану розвитку МДУ; 

 звіт про будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонти 

основних фондів; 

 акредитаційні показники матеріально-технічного забезпечення 

освітнього процесу; 

 звіт про впровадження сучасних енергозберігаючих технологій і систем 

опалення навчальних корпусів; 

 звіт про динаміку річних енерговитрат; 



 звіт про заходи щодо забезпечення охорони праці; 

 звіт про удосконалення системи охорони університету; 

 звіт про оновлення інфраструктури та матеріально-технічної бази; 

 оцінка рівня комп’ютеризації наукових і освітніх процесів та управління 

університетом; 

 оцінка рівня забезпечення освітнього процесу сучасним навчальним 

обладнанням. 
 


