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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. КАДРОВА ПОЛІТИКА ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

1. SWOT-аналіз: 

Сильні сторони: 

 висококваліфікований педагогічний склад: понад  70% викладацького 

складу університету мають наукові ступені і вчені звання; 

 регулярне підвищення кваліфікації НПП, у т.ч. – проходження 

стажування за кордоном; 

 можливість участі в науково-дослідній діяльності в Україні; 

 достатньо високий рівень матеріально-технічної бази університету; 

 забезпеченість інформаційними ресурсами освітнього процесу; 

 широкий доступ до інформаційно-бібліотечних ресурсів; 

 корпоративна етика; 

 висока працездатність персоналу та продуктивність праці; 

 значна кількість укладених угод про співробітництво з органами влади, 

правоохоронними структурами, підприємствами та організаціями регіону; 

 позитивний імідж МДУ в регіоні. 

Слабкі сторони: 

 тенденція скорочення викладацького складу університету; 

 недостатній рівень професійного підвищення кваліфікації викладачів  

 високий ступінь «плинності» у відділах; 

 недостатня інформаційна компетентність  викладачів гуманітарного 

профілю; 

 недостатня кількість науково-педагогічних кадрів, які можуть 

здійснювати викладання іноземними мовами (на немовних спеціальностях); 

 недостатній обсяг наукових досліджень за запитом реального сектору 

економіки; 

 складнощі з організацією підвищення кваліфікації персоналу 

(підвищення кваліфікації проходить невелика кількість співробітників). 

Можливості:  

 підготовка власних науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та 

докторантурі МДУ з найкращих випускників Університету; 

 отримання додаткових ресурсів шляхом розширення  співпраці з 

підприємствами, установами та організаціями регіону; 

 залучення кваліфікованих фахівців, роботодавців, професіоналів-

практиків; 

 організація підвищення кваліфікації, викладацької майстерності на базі 

МДУ; 

 функціонування наукових шкіл, аналітичних центрів, спеціалізованих 

лабораторій, що досліджують актуальні питання сучасності; 

 розвиток національної та міжнародної академічної мобільності для 

викладачів; 



 можливість навчання іноземних громадян; 

 використання можливостей міжнародного співробітництва, досвіду 

іноземних викладачів; 

 працевлаштовувати в університет на роботу кадри, віддаючи перевагу 

викладачам з науковими ступенями і вченими званнями; 

 створення гнучкої системи стимулювання та розвитку професійної 

майстерності співробітників. 

Загрози: 

 зміни в чинному законодавстві, за якими частина ЗВО може бути 

скорочена, або приєднана до інших ЗВО; 

 зміна підходів до  фінансування освіти і науки; 

 суспільно-економічні кризові явища; 

 неконкурентна заробітна плата; 

 низький рівень заробітної плати науково-педагогічних працівників;  

 збільшення в місті закладів вищої освіти та відтік фахівців до них; 

 відсутність зацікавленості персоналу у пошуку нових засобів 

фінансування науково-дослідної діяльності; 

 розташування університету в місті, що знаходиться на лінії 

розмежування; 

 ризик загострення воєнно-політичної ситуації у регіоні.  

 

2. Основна мета, стратегічна ціль та поточні завдання: 

Основна мета:  

 високий рівень якісного кадрового забезпечення для реалізації завдань 

освітньої та наукової діяльності Університету.  

Стратегічні цілі: 

 формування конкурентоспроможного висококваліфікованого кадрового 

потенціалу, здатного забезпечити якісну реалізацію освітніх та наукових 

програм університету, впровадження інноваційних наукових досліджень та 

розробок, сталий розвиток Університету. 

Конкретизовані цілі: 

1.1. Розвиток персоналу 

1.2. Професійний розвиток викладачів та співробітників:  

1.3. Удосконалення конкурсних процедур:  

1.4. Розвиток системи заохочення науково-педагогічних працівників:  

1.5. Підготовка кадрового резерву 

Поточні завдання: 

 комплектація штату університету досвідченими висококваліфікованими 

фахівцями за відповідним напрямом роботи;  

 щорічне оновлення груп забезпечення спеціальностей університету з 

урахуванням контингенту здобувачів вищої освіти; 

 призначення гарантів освітніх програм;  



 створення умов для набуття педагогічного досвіду та успішної 

професійної реалізації з метою підтримки та закріплення молодих 

викладацьких та наукових кадрів;   

 сприяння розкриттю та реалізації інноваційного потенціалу особистості 

через професійний розвиток, підвищення кваліфікації, стажування, 

використання технологій дистанційного навчання, самонавчання  тощо;  

 розвиток soft-skills науково-педагогічних працівників та співробітників;  

 підтримка творчої складової в діяльності організаційно-управлінського 

та аналітичного рівня, розробка системи мотивації праці, орієнтованої на 

формування потреби у працівників постійного особистісно-професійного 

самовдосконалення. 

 посилення кадрового потенціалу Університету шляхом забезпечення 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;  

 систематичне підвищення рівня професійної підготовки викладачів та 

співробітників, вдосконалення hard-skills (навчання: внутрішнє та зовнішнє); 

 вдосконалення внутрішньоуніверситетської системи підвищення 

кваліфікації відповідно до потреб суспільного розвитку та стратегічних цілей 

розвитку Університету. 

 забезпечення об’єктивних та прозорих процедур конкурсного відбору 

викладацького складу;  

 забезпечення виконання законодавчих, нормативно-правових актів при 

проведенні конкурсного відбору НПП. 

 удосконалення системи підтримки та заохочення викладачів з високими 

науковими досягненнями;  

 забезпечення функціонування ефективної комплексної системи 

стимулювання всіх працівників університету відповідно до професійної 

діяльності, якісної праці, орієнтованої на реалізацію конкретних завдань з 

оцінюванням за кінцевим результатом. 

 формування кадрового резерву керівного складу всіх структурних 

підрозділів університету; 

 розширення переліку спеціальностей, освітніх програм за третім 

(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти, наукових програм для підготовки 

докторів наук. 

 

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

виконуватися поточні завдання: 

1.Розвиток персоналу:  

 підбір висококваліфікованих фахівців; 

 аналіз кількісного та якісного складу груп забезпечення, контингенту 

здобувачів вищої освіти усіх рівнів за певною спеціальністю; 

 розробка локальних нормативних документів, що регламентують 

призначення та роботу гарантів ОП; 

 участь співробітників університету в семінарах-тренінгах із розвитку 

лідерських якостей особистості;  



 удосконалення  вмінь, навичок, компетентностей працівників, 

розширення обсягу знань, здобуття нових, підвищення професійного рівня, 

здатності до навчання, інтересу до змісту праці 

2. Професійний розвиток викладачів та співробітників:  

 моніторинг виконання викладачами планів підготовки дисертаційних 

досліджень; 

 підвищення професійного рівня шляхом підвищення кваліфікації, 

стажування у провідних університетах та наукових установах, у тому числі за 

кордоном, для зміцнення позицій університету в міжнародних і національних 

рейтингах;  

 професійний розвиток викладачів шляхом проходження підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників на виробництві, в провідних 

науково-освітніх центрах, отримання наукових стипендій;  

 організація навчання та систематичного підвищення професійного рівня 

персоналу з використанням потенціалу університету, зокрема в напрямах, 

пов’язаних з  інформаційними технологіями та менеджментом, на базі 

ЦПКПО;  

 залучення високопрофесійних фахівців для проведення навчання, 

тренінгів. 

 анкетування здобувачів вищої освіти щодо задоволеності навчанням та 

викладанням; 

 анкетування співробітників Університету щодо рівня задоволеності за 

різними видами діяльності.  

3. Розвиток системи заохочення науково-педагогічних працівників:  

 удосконалення системи загально університетських нагород і відзнак, 

забезпечення публічного вручення нагород на факультетах. 

4. Підготовка кадрового резерву:  

 призначення на керівні посади структурних підрозділів університету 

осіб, які володіють міжособистісними навичками спілкування, соціальними 

навичками, мають здатність генерувати нестандартні ідеї при вирішенні 

управлінських і професійних завдань;  

 удосконалення системи підготовки кадрового резерву через аспірантуру 

та докторантуру МДУ безпосередньо для  продовження роботи на кафедрах 

Університету. 

 залучення роботодавців, професіоналів-практиків до викладання на ОП. 

 

4. Індикатори та показники, на основі яких  можна перевірити 

виконання стратегічних цілей: 

 місце університету у вітчизняних і міжнародних рейтингах; 

 відповідність кількісного та якісного складу груп забезпечення вимогам 

законодавства; 

 частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та 

вченими званнями відносно всіх представників професорсько-викладацького 

складу, % аспірантів МДУ, % аспірантів інших ЗВО; кількість докторантів; 



 динаміка розвитку аспірантури та докторантури та її ефективність, 

кількість захищених докторських та  кандидатських дисертаційних робот в 

цілому; 

 виконання плану підвищення кваліфікації науково-педагогічними 

працівниками МДУ; 

 показники рейтингового оцінювання  науково-педагогічних працівників 

МДУ; 

 показник плинності кадрів, якісний склад співробітників; 

 стимулювання співробітників відповідно до діючих в університеті 

положень про преміювання, про матеріальне заохочення, про встановлення 

доплат та надбавок; 

 збільшення кількості співробітників, представлених до заохочення та 

преміювання (відсоток нагороджених та премійованих працівників); 

 активна робота гарантів щодо розвитку ОП, залучення абітурієнтів, 

задоволеність здобувачів вищої освіти; 

 робота Школи педагогічної майстерності, проходження підвищення 

кваліфікації викладачами на підприємствах, у професійних об’єднаннях, 

вітчизняних та закордонних закладах вищої освіти; 

 проведення конкурсів «Кращий викладач» на факультетах та в 

Університеті. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС І СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

 

1. SWOT-аналіз: 

Сильні сторони: 

 в університеті є молодіжний центр, який опікується  виховною роботою 

серед студентської молоді;  

 створені творчі колективи: хореографічні, вокальні, театральні, які 

представляють університет у творчих конкурсах, фестивалях, тренінгах, 

конференціях; 

 представлення університету на міському, обласному, всеукраїнському 

та міжнародному рівнях; 

 залучення студентів до активної роботи та підвищення рівня їх 

згуртованості; 

 тісна співпраця між студентським самоврядуванням та адміністрацією 

університету; 

 постійний плідний діалог між студентами та керівництвом університету; 

 виявлення потреб та побажань студентів через співпрацю між 

студентським самоврядуванням, творчими колективами та молодіжним 

центром університету; 

 координація та заохочення іноземних студентів інтегруватися до 

студентського співтовариства через участь у національних та розважальних 

заходах; 

 поширення української культури та традицій між студентами шляхом 

представлення її творчими колективами та об’єднаннями студентів; 

 допомога та координація студентів стосовно участі у грантах, освітніх 

проєктах, тощо; 

 постійне покращення матеріально-технічної бази університету; 

 проведення тренінгів задля кращої комунікації зі студентами та між 

студентами. 

Можливості: 

 розширення діяльності   Молодіжного центру   щодо створення нових 

творчих колективів, клубів інтелектуального, національно-патріотичного  

напрямку; 

 популяризація української культури в університеті та за його межами; 

 виховання у молоді любові та пошани до Батьківщини; 

 налагодження діалогу з іноземними студентами задля обміну досвідом 

та вивчення культури інших країн; 

 розширення кола дії студентського самоврядування під керівництвом 

молодіжного центру; 

 допомога студентам в участі у грантах задля задоволення їх освітніх, 

комунікаційних, громадянських та дозвіллєвих потреб. 

 

 



 

Загрози: 

 недостатня або неефективна співпраця з органами студентського 

самоврядування; 

 вплив зовнішніх факторів на роботу  та функціювання молодіжного 

центру та студентського самоврядування. 

Перспективи: 

 участь Молодіжного центру  у програмах та проєктах, які реалізуються 

в Україні міжнародними організаціями та фондами; 

 створення рівних умов і можливостей для здобуття  додаткової освіти 

студентами,   з метою   гармонійного розвитку особи та її творчої 

самореалізації; 

 поширення популярності студентського самоврядування; 

 заохочення студентів брати активну участь у житті університету через 

співпрацю студентська рада – молодіжний центр – адміністрація університету; 

 робота молодіжного центру та студентського самоврядування 

спираючись на нагальні потреби студентів університету; 

 створення умов для функціонування студентського самоврядування, 

творчих колективів та гуртків; 

 гідне представлення університету на державному та міжнародному 

рівнях та підтримка іміджу. 

 

2. Основна мета, стратегічна ціль та поточні завдання: 

Основна мета:  

 набуття    студентами соціального досвіду, успадкування ними духовних 

надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних 

взаємин, формування у молоді, незважаючи на національну належність, рис 

громадянина Української держави. 

Стратегічні цілі:   

1. Створення умов для гармонійного  розвитку студентства, формування 

сучасного світогляду та громадських якостей випускників, фізичне виховання, 

виховання морально-етичних цінностей, розвиток студентського 

самоврядування 

1.1. Організація співробітництва зі студентами  з метою   виявлення 

потенційних лідерів та організаторів; 

1.2. Підготовка  нових програм для участі у міжнародному фестивалі 

НАНТ «Промінь» та вокальної студії «Сопрано»; 

1.3.  Виховання студента як високоморальної інтелігентної особистості, 

зміцнення моралі і духовності, формування у молоді національної 

світоглядної позиції, почуття патріотизму. 

2. Розвиток та вдосконалення роботи Молодіжного центру та 

студентського самоврядування 

2.1.Сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, 

клубів за інтересами. 



2.2. Організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних 

закладів і молодіжними організаціями. 

2.3. Створення умов для  творчого  розвитку студентства. 

2.4. Підготовка програми та документів  вокальним колективом 

«Сопрано»   на отримання звання «Народного аматорського колективу». 

Поточні завдання: 

 забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її 

здібностей, суспільних і власних інтересів;  

 виховання духовної культури особистості та створення умов для 

вільного формування нею власної світоглядної позиції; 

 формування соціальної активності та відповідальності особистості через 

залучення студентів до  участі в культурно-масових заходах; 

 виховання культури мислення й культури розумової діяльності;  

 створення необхідних умов для ефективного розвитку студентського 

самоврядування, виявлення його потенційних лідерів та організаторів; 

 забезпечення високого рівня професійності та вихованості молодої 

людини, сприяння  розвитку  індивідуальних  здібностей, таланту та 

самореалізації; 

 розвиток творчих   здібностей здобувачів вищої освіти, залучення до 

різноманітної  творчої діяльності. 

 

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

виконуватися  поточні завдання: 

 проведення конкурсів, фестивалів,  круглих столів; 

 організація та проведення заходів: Посвята у студенти, Дебют 

першокурсника, КВК, театралізовані  вистави до традиційних свят; 

 сприяння та заохочення участі студентів  у конкурсах, фестивалях 

різного рівня; 

 створення умов для розвитку мережі творчих колективів; 

 набір першокурсників до складу творчих колективів МДУ; 

 участь творчих колективів у фестивалях, конкурсах різного рівня. 

 

4. Індикатори та показники, на основі яких  можна перевірити 

виконання стратегічних цілей: 

 кількість учасників від  університету, які брали участь у міських, 

обласних, всеукраїнських та міжнародних  конкурсах  та фестивалях тощо;  

 кількість нагород (медалей, дипломів, грамот), отриманих  учасниками 

творчих колективів університету;  

 кількість заходів, проведених в університеті, спрямованих на 

національно–патріотичне,  громадянське,  морально–етичне, художньої–

естетичного, фізичне виховання та підтримка здорового способу життя;  



 кількість студентів, які беруть участь у діяльності молодіжних 

організацій, органів місцевого самоврядування і студентського 

самоврядування   університету;  

 кількість   творчих об’єднань та колективів в університеті; 

 результати роботи студентського самоврядування за певний період часу; 

 авторитет органів студентського самоврядування серед молоді. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. СОЦІАЛЬНА РОБОТА ТА 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

1. SWOT – аналіз  

Сильні сторони:  

 стабільне фінансування за рахунок загального фонду Державного 

бюджету; 

 помірні ціни на навчання; 

 поступове зростання надходжень до спеціального фонду Державного 

бюджету; 

 кваліфіковане керівництво; 

 наявність ревізійної комісії; 

 наявність активно працюючих співробітників та студентів; 

 корпоративна культура; 

 реальна допомога співробітникам та студентам; 

 планування діяльності, звітність на конференції. 

Слабкі сторони:  

 нестабільні надходження до спеціального фонду Державного бюджету; 

 низький імідж профспілкової організації;  

 не завжди кваліфікована допомога;  

 слабка мотивація; 

 нерозуміння серед деякими співробітниками, студентами та комісіями. 

Можливості:  

 залучення субвенцій міського бюджету державному бюджету на 

виконання програми соціально-економічного розвитку регіону, 

 брати участь в інвестиційних програмах і проєктах регіонального 

розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду;  

 збільшення надходжень від грантів; 

Загрози: 

 зміни у нормативно-правовому законодавстві; 

 недостатній набір студентів, який призведе до зменшення фінансування; 

 нестабільна економічна ситуація в країні; 

 непрогнозовані зміни зовнішньої середи; 

 конфронтації всередині організації; 

 нестабільна економічна ситуація в країні 
 

7.1. Фінансове забезпечення  
 

2. Основна мета, стратегічна ціль та поточні завдання: 

Основна мета: 

  забезпечення фінансово-економічної стабільності задля розвитку 

пріоритетних напрямів діяльності та досягнення довгострокових цілей. 

 Стратегічні цілі: 



1. Забезпечення дотримання принципів цільового та ефективного 

використання коштів в рамках Бюджетного кодексу; формування нової 

фінансової культури відповідно до положень Законів України  «Про освіту», 

«Про вищу освіту» та інших нормативно-правових актів 

1.1. Забезпечення прозорого моніторингу розподілу та використання 

фінансових ресурсів, регулярного внутрішнього фінансового аудиту та 

оприлюднення його результатів. 

1.2. Коригування кошторисів надходжень і видатків відповідно до 

фінансової ситуації та невідкладних потреб у коштах. 

2. Диверсифікація джерел фінансування університету, оптимізація 

структури доходів, заснування сталого фонду університету та алгоритму 

розпорядження його доходами 

2.1. Забезпечення зростання надходжень через збільшення частки 

наукових досліджень, що здійснюються на договірних засадах,розширення 

спектру платних освітніх послуг та спільних проєктів з партнерами  

університету. 

2.2. Залучення субвенцій обласного та міського бюджетів державному 

бюджету на виконання програми соціально-економічного розвитку регіону. 

3. Інвестування в актуальні, пріоритетні, стратегічно важливі напрями 

діяльності університету 

3.1.   Створення фінансових резервів і фондів для забезпечення 

перспективних напрямів діяльності університету, 

3.2. Брати участь в інвестиційних програмах і проєктах регіонального 

розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду 

Поточні завдання: 

 забезпечення зростання надходжень через збільшення частки наукових 

досліджень, що здійснюються на договірних засадах, розширення спектру 

платних освітніх послуг та спільних проєктів з партнерами  університету; 

 забезпечення прозорого моніторингу розподілу та використання 

фінансових ресурсів, регулярного внутрішнього фінансового аудиту та 

оприлюднення його результатів; 

 створення фінансових резервів і фондів для забезпечення перспективних 

напрямів діяльності університету. 

 

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

виконуватися  поточні завдання: 

 централізоване прозоре планування бюджету з участю підрозділів МДУ 

з урахуванням фінансової ситуації та невідкладних потреб університету; 

звітність щодо його виконання; 

 подавати проєкти по поліпшенню матеріально-технічної бази 

університету на регіональні інвестиційні конкурси; 

 брати участь у Програмі розвитку ЗВО м. Маріуполя; 



 розробити організаційно-фінансовий механізм, що забезпечить 

підвищення самостійності, зацікавленості та відповідальності за кінцевий 

результат підрозділів з метою розширення джерел фінансування університету. 
 

4. Індикатори та показники, на основі яких можна перевірити 

виконання стратегічних цілей: 

1. Збільшення загальних обсягів фінансування шляхом: 

 збільшення контингенту студентів; 

 підвищення коефіцієнтів у формулі фінансування загального фонду 

бюджету; 

 збільшенням отриманих грантів, проєктів та субвенцій з міського 

бюджету; 

 збільшення переліку платних послуг університету. 

2. Дотримуватися виконання бюджетного законодавства, проводити аудит та 

оцінку ефективності управління бюджетними коштами відповідно до 

законодавства. 
 

7.1 Соціальна робота та соціальний захист 
 

1. Основна мета, стратегічна ціль та поточні завдання: 

Основна мета: 

 вдосконалення роботи із соціального захисту співробітників і студентів, 

забезпечення прав, збереження й підвищення матеріального добробуту, 

створення відповідних безпечних умов праці й навчання, організацію 

відпочинку й оздоровлення. 

Стратегічна ціль:  

1. Об’єднати зусилля членів Профспілки для створення умов щодо 

розроблення та здійснення державної політики в галузі трудових відносин, 

оплати та охорони праці 

1.1. Підвищення заробітної плати професорсько-викладацькому складу та 

науковим співробітникам відповідно до Закону України «Про вищу освіту». 

1.2. Використання нових адресних форм індивідуальної та групової 

підтримки перспективних співробітників Університету, які реалізують 

пріоритетні напрями його діяльності. 

1.3. Виконання колективного договору та звітування про його виконання 

на загальних зборах трудового колективу 

2. Об’єднати зусилля членів Профспілки для створення умов щодо 

всебічного розкриття їх професійного, інтелектуального, духовного та 

творчого потенціалу 

2.1. Сприяння створенню умов для самореалізації членів профспілки в 

професійній, науковій, спортивній та творчій діяльності. 



3. Об’єднати зусилля членів Профспілки для створення соціально-

економічного захисту викладачів, співробітників студентів та аспірантів 

3.1. Реалізація програми соціальної підтримки студентів і співробітників, 

враховуючи потенціал інноваційної діяльності МДУ, спільно з профкомом і 

студентським активом. 

3.2. Вирішення питань підняття рівня соціального захисту, забезпечення 

в межах наявних можливостей надання матеріальної допомоги співробітникам 

та студентам визначеними колективним договором МДУ. 

3.3. Розвиток соціальних програм для забезпечення санітарно-курортного 

лікування й відпочинку, покращення умов обстеження, лікування та 

профілактики захворювання студентів, викладачів і співробітників 

Поточні завдання: 

 підвищення заробітної плати професорсько-викладацькому складу та 

науковим співробітникам відповідно до Закону України «Про вищу освіту»; 

 використання нових адресних форм індивідуальної та групової 

підтримки перспективних співробітників Університету, які реалізують 

пріоритетні напрями його діяльності; 

 реалізація програми соціальної підтримки студентів і співробітників, 

враховуючи потенціал інноваційної діяльності МДУ, спільно з профкомом і 

студентським активом; 

 вирішення питань підняття рівня соціального захисту, забезпечення в 

межах наявних можливостей надання матеріальної допомоги співробітникам 

та студентам визначеними колективним договором МДУ; 

 розвиток соціальних програм для забезпечення санітарно-курортного 

лікування й відпочинку, покращення умов обстеження, лікування та 

профілактики захворювання студентів, викладачів і співробітників; 

 виконання колективного договору та звітування про його виконання на 

загальних зборах трудового колективу; 

 зміцнення іміджу профспілкової організації; 

 сприяння створенню умов для самореалізації членів профспілки в 

професійній, науковій, спортивній та творчій діяльності. 

 

3. Індикатори та показники, на основі яких  можна перевірити 

виконання стратегічних цілей: 

 аналіз підвищення заробітної плати професорсько-викладацькому 

складу та науковим співробітника; 

 аналіз використання нових адресних форм індивідуальної та групової 

підтримки перспективних співробітників Університету, які реалізують 

пріоритетні напрями його діяльності; 

 динаміка розвитку соціальних програм для співробітників та студентів; 

 заходи, що спрямовані на вирішення питань підняття рівня соціального 

захисту співробітників і студентів. 



8.  ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ 

1. SWOT-аналіз: 

Сильні сторони 

 оперативне і повне інформування громадськості о діяльності 

університету; 

 моніторинг інформаційного середовища для виокремлення сучасних 

молодіжних тенденцій; 

 підтримка дружніх відносин із засобами масової інформації; 

 співпраця з активом університету (студентами, викладачами, 

співробітниками); 

 самостійне виготовлення макетів рекламної продукції. 

Слабкі сторони 

 відсутність можливості ретельно займатися контентом для соціальних 

мереж; 

 відсутність умов для створення регулярного і різноманітного 

відеоконтенту; 

 низька залученість у рекламному середовищі; 

 низький рівень комунікації з кафедрами (відсутність інформування про 

досягнення студентів і викладачів). 

Можливості  

 розширення співпраці із засобами масової інформації; 

 створення унікального якісного контенту з урахуванням потреб цільової 

аудиторії; 

 залучення студентів до генерації креативних ідей для створення 

контенту; 

 розробка брендбуку; 

 упорядкування констант фірмового стилю університету; 

 моніторинг рекламних майданчиків з метою інформування аудиторії та 

розширення співпраці з рекламними агентствами. 

Загрози 

 відток підписників із соціальних мереж через втрату актуальності; 

 відсутність позитивного ефекту від інформаційної та рекламної 

діяльності університету; 

 зниження рівня впізнаності серед потенційної аудиторії; 

 втрата іміджевих інформаційних приводів. 

 

2. Основна мета, стратегічна ціль та поточні завдання: 

Основна мета:  

 планування та реалізація інформаційної діяльності шляхом взаємодії з 

громадськістю через засоби комунікації. 

Стратегічні цілі:  
1. Просування в сучасному інформаційному просторі 



1.1. Збільшення кількості підписників у соціальних мережах і переглядів 

на офіційному сайті університету шляхом створення контенту (новини, фото, 

відео). 

1.2. Створення контент-планів з метою оптимізації роботи відділу та 

проведення вступних кампаній. 

1.3. Розміщення рекламних меседжів (промоакцій) у соціальних мережах. 

1.4. Розміщення зовнішньої реклами на білбордах, на зупинках біля і 

перед університетом. 

1.5. Розповсюдження інформаційних матеріалів (буклетів, флаєрів, 

постерів) серед учнівської молоді та стейкхолдерів. 

2. Іміджеве позиціонування та популяризація освітньої діяльності 

університету в засобах масової інформації 

2.1. Висвітлення важливих університетських заходів на місцевих і 

регіональних телеканалах, друкованих виданнях, сайтах новин. 

2.2. Інформування громадськості про досягнення і міжнародні 

стажування студентів з метою профорієнтації. 

2.3. Інформування громадськості про досягнення і міжнародні 

стажування співробітників і викладачів з метою покращення та зміцнення 

позитивного іміджу університету. 

3.  Ребрендінг університету 

3.1. Затвердити константи фірмового стилю. 

3.2. Розробка брендбуку. 

3.3. Виготовлення брендової продукції: одягу, аксесуарів, техніки, 

канцелярії. 

Поточні завдання: 

 формування позитивного іміджу університету шляхом інформування 

про події, досягнення у науковій, освітній і культурній діяльності 

співробітників та викладачів; 

 забезпечення прозорості у роботі університету шляхом розвитку 

офіційних корпоративних веб-ресурсів МДУ (сайту університету, факультетів, 

серій наукового видання «Вісник МДУ» тощо); 

 просування університету в соціальних мережах; 

 співпраця із засобами масової інформації;  

 виготовлення брендової продукції; 

 пошук нових платформ для рекламування університету; 

 моніторинг інформаційного простору на предмет висвітлення діяльності 

університету; 

 активізація взаємодії зі студентським самоврядуванням та 

випускниками. 

 

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

виконуватися  поточні завдання: 

 проведення прес-конференцій; 

 проведення рекламних кампаній; 



 розробка брендбуку; 

 висвітлення діяльності університету на офіційних веб-ресурсах та у ЗМІ, 

зокрема заходів; 

 оновлення інформації, зокрема документів, на офіційному сайті 

університету; 

 актуальний постинґ у соціальних мережах; 

 розробка макетів та виготовлення сувенірної продукції університету. 

 

4. Індикатори та показники, на основі яких можна перевірити 

виконання стратегічних цілей: 

 кількість підписників на сторінці університету в соціальних мережах; 

 статистика відвідувань офіційних веб-ресурсів університету; 

 кількість позитивних матеріалів про університет, опублікованих у ЗМІ. 
 


