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Про діяльність Маріупольського державного університету   

у 2016-2017 н.р. та пріоритетні напрямки в роботі у 2017-2018 н.р. 

  

Протягом 2016-2017 н.р. МДУ продовжував провадження освітньої, 

наукової, інноваційної діяльності, підґрунтям якої було гармонійне 

поєднання найкращих вітчизняних і зарубіжних традицій вищої школи та 

практичне втілення інтернаціоналізації освіти та науки. В університеті 

забезпечено безперервне вдосконалення системи управління навчальним 

закладом на всіх його ланках, що забезпечувало реалізацію стратегічних 

цілей розвитку МДУ відповідно до Стратегії розвитку МДУ-2020:  

продовжено удосконалення структури управління університетом, 

забезпечено прозорість на всіх етапах управлінської діяльності; забезпечено 

подальшу імплементацію Закону України «Про вищу освіту», колегіальність 

в ухваленні найважливіших рішень за участю всієї університетської 

спільноти – викладачів, студентів, співробітників; 

створено Наглядову раду університету  з метою розвитку й підвищення 

якості освітньої діяльності й конкурентоспроможності Університету; 

забезпечено функціонування комісій Вченої ради з основних питань 

діяльності університету, посилено роль Вченої ради університету, вчених рад 

факультетів щодо ухвалення рішень і контролю над їх виконанням; 

забезпечено розвиток системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти, удосконалено внутрішньоуніверситетську нормативну базу, систему 

рейтингового оцінювання діяльності як науково-педагогічних працівників, 

так і студентів університету; 

забезпечено відкриття нових перспективних галузей знань, 

спеціальностей та спеціалізацій (бакалаврські програми з Початкової освіти, 

Кібербезпеки, магістерські програми з Міжнародних економічних відносин, 

Фізичної культури та спорту); 

забезпечено подальше розширення мобільності викладачів та студентів 

шляхом підписання нових договорів з українськими і зарубіжними 

університетами, реалізації програм «подвійних дипломів», а також 

активізації участі в програмах ERASMUS +; 

забезпечено подальшу розбудову дистанційного навчання шляхом  

залучення інформаційно-комп’ютерних технологій та інтерактивних методів, 

електронних засобів, навчальних комп’ютерних програм (опубліковано 1039 

дистанційних курсів та НМК навчальних дисциплін);  

реалізовано розвиток співпраці із роботодавцями задля гармонічного 

поєднання теоретичного та прикладного навчання, що забезпечує 

ґрунтовнішу підготовку випускників університету, підвищення їх 

академічної та професійної мобільності, конкурентоспроможності (укладено 

38 нових договорів про практичну підготовку та 20 договорів про 

співпрацю); 

забезпечено об’єктивність, прозорість та відкритість процедур прийому 

до Університету, що сприяло якісному формуванню контингенту студентів;   

 забезпечено подальший розвиток фундаментальних і прикладних 
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досліджень із пріоритетних напрямків з обов’язковим упровадженням 

здобутих результатів у навчальний процес (досліджувалось 28 комплексних 

тем, у тому числі 2 за рахунок коштів держбюджету; опубліковано 14 

монографій, 53 підручника та навчальних посібника, 978 наукових статей, у 

т.ч.52 у закордонних виданнях; отримано 1 патент та 5 авторських свідоцтв);   

 розширено наукове співробітництво викладачів із талановитою 

молоддю, забезпечено участі студентів у 44 наукових студентських 

товариствах, олімпіадах та конкурсах різного рівня (підготовлено 12 

переможців); 

забезпечено розвиток наукової бібліотеки МДУ шляхом автоматизації 

бібліотечно-бібліографічних процесів і забезпечення впровадження 

найновіших інформаційних технологій, оптимізації фінансових ресурсів 

бібліотеки, зміцнення її матеріально-технічної бази (збільшено фонд на 3,5 

тис.нових екземплярів, збільшено на 10 тис. нових записів обсяг власних 

електронних інформаційних ресурсів; на модернізацію бібліотеки залучено 

грант посольства США на сумму 16,4 тис.дол); 

гарантовано участь студентів Університету в управлінні навчальним 

закладом через підтримку розвитку студентського самоврядування на засадах 

добровільності, колегіальності, відкритості; виборності й звітності; рівності 

прав студентів; 

забезпечено подальший розвиток власної моделі міжнародної 

співпраці, розширено перелік  програм міжнародного співробітництва з 

партнерами Університету, враховуючи науково-дослідні проекти, програми 

академічної мобільності викладачів і студентів (МДУ відвідало 26 іноземних 

делегацій загальною кількістю 40 осіб; навчались 99 іноземців, дипломи про 

вищу освіту отримало 39 випускників-іноземців; забезпечено учать 55 

викладачів та студентів у міжнародних програмах за участю МДУ); 

забезпечено стабільний фінансово-економічний стан МДУ,  прозоре 

планування та використання університетських ресурсів й надходжень;   

здійснення громадського контролю над ефективністю й якістю виконання 

статей бюджету Університету; 

створено комфортні умови для роботи й навчання в навчальних 

корпусах, спортивному комплексі, гуртожитку МДУ, покращення 

благоустрою й озелененню Університету. 

  

Пріоритетними напрямками роботи на 2017-2018 н.р. визначено: 

 

 З розвитку кадрового потенціалу 

- проведення планового конкурсу з виборів науково-педагогічних 

працівників, контракти яких завершуються у 2018 р.; 

- проведення виборів завідувачів кафедр університету відповідно до 

норм Закону України «Про вищу освіту», Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності, що набули чинності з 2017 року; 

- подальша робота з розвитку оптимальної структури університету і 

відповідного штатного розкладу; 
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- розвиток внутрішньоуніверситетської системи підвищення кваліфікації 

викладачів і співробітників; 

- зміцнення трудової дисципліни в колективі. 

 

 З організації освітнього процесу, якості підготовки фахівців та 

розвитку науково-методичного забезпечення 

- розвиток нормативної бази університету з організації освітнього 

процесу; 

- розробка Концепції системного моніторингу якості освіти в МДУ; 

- відкриття лабораторії із забезпечення якості освіти при навчальному 

відділі; 

- розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності 

управління освітнім процесом (система «Деканат», «Навчальний 

портал МДУ»). 

- ; 

- підвищення якості курсових і магістерських робіт, використання 

комп’ютерних систем з метою запобігання і виявлення академічного 

плагіату в кваліфікаційних роботах студентів; 

- розвиток умов для проходження студентами повного циклу практичної 

підготовки через розширення довгострокового співробітництва кафедр 

і баз практики, посилення контролю за якістю практичної підготовки 

студентів, проведення анкетування серед студентів, представників баз 

практик і викладачів університету. 

 

 

 З розвитку науково-дослідної роботи 

- забезпечення високої результативності та прикладного характеру 

наукових досліджень, що проводяться науково-педагогічними 

працівниками університету; 

- розширення джерел фінансування для проведення науково-дослідних 

робіт через залучення грантів, розвитку госпрозрахункової тематики на 

кафедрах; 

- підвищення індексу цитованості в міжнародних наукометричних базах 

даних; 

- забезпечення високої результативності наукової роботи студентів 

університету, в т.ч. участі у всеукраїнських та міжнародних конкурсах і 

олімпіадах. 

 

 З розвитку наукової бібліотеки 

- активізація міжнародного співробітництва та корпоративної діяльності 

з провідними вітчизняними та зарубіжними бібліотеками, 

організаціями та установами;  

- автоматизація книговидачі і процесів комплектування фонду; 

- переклад фонду і довідково-пошукового апарату бібліотеки на 

Універсальну десяткову класифікацію; 
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- створення спільно з студактивом університету зон спілкування і 

дозвілля для своїх читачів. 

 

 Розвиток студентського самоврядування та виховної роботи 

- продовження роботи з національно-патріотичного виховання 

студентської молоді; 

- пропаганда здорового способу життя серед студентів за участю 

медиків, практичного психолога; 

- формування потреби в заняттях фізичною культурою і спортом шляхом 

організації різноманітних спортивних секцій, фізкультурно-оздоровчих 

заходів; 

- переорієнтація цільових установок виховної системи від культурно-

дозвіллєвої і розважальної діяльності до професійно-орієнтованої 

виховної роботи за допомогою студентського самоврядування. 

 

 Розвиток міжнародної співпраці 

- активізація участі в програмах міжнародної технічної допомоги 

Європейського Союзу, США, Великобританії, Федеративної 

Республіки Німеччина та ін.; 

- проведення спільно з іноземними партнерами заходів, спрямованих на 

популяризацію та залучення коштів для діяльності університету; 

- активізація подачі документів для участі в програмі Еразмус+ з 

іноземними вищими навчальними закладами для розвитку академічної 

мобільності; 

- активізація та сприяння участі науково-педагогічних працівників та 

студентів в програмах обміну, стипендіальних міжнародних програмах, 

грантах і стажуваннях за кордоном; 

- активізація діяльності міжнародних наукових, освітніх і культурних 

центрів університету; 

- збільшення контингенту іноземних студентів; 

- впровадження нових програм подвійних дипломів, розвиток вже 

наявних програм. 

 

 Розвиток матеріально-технічної бази , забезпечення стабільного 

фінансового становища університету 

- подальша оптимізація організаційної структури і штатних ставок 

університету з метою організації ефективної роботи та упорядкування 

посад співробітників у розрізі джерел фінансування; 

- розширення переліку платних послуг, грантових програм тощо для 

залучення додаткових коштів; 

- поетапні поточні ремонти аудиторного фонду навчальних корпусів 

відповідно до графіка проведення ремонтних робіт; 

- розробка проекту з організації спортивного майданчика на території 1, 

2 навчальних корпусів з урахуванням перспективного плану 

архітектурної забудови; 
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- заміна існуючої телекомунікації на нову IP-технологію для більш 

ефективного і якісного використання телефонного зв'язку. 
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ПРОЕКТ РІШЕННЯ  

вченої ради МДУ 

з питання  

«Про діяльність Маріупольського державного університету   

у 2016-2017 н.р. та пріоритетні напрямки в роботі у 2017-2018 н.р.» 

 

 

 

Заслухавши інформацію ректора МДУ Балабанова К.В., Вчена рада МДУ  

УХВАЛЮЄ: 

 

1. Інформацію ректора взяти до відома. 

2. Затвердити пріоритетні напрямки в роботі університету у 2017-2018 н.р.: 

 З розвитку кадрового потенціалу 

- проведення планового конкурсу з виборів науково-педагогічних працівників, 

контракти яких завершуються у 2018 р.; 

- проведення виборів завідувачів кафедр університету відповідно до норм Закону 

України «Про вищу освіту», Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, 

що набули чинності з 2017 року; 

- подальша робота з розвитку оптимальної структури університету і відповідного 

штатного розкладу; 

- розвиток внутрішньоуніверситетської системи підвищення кваліфікації викладачів 

і співробітників; 

- зміцнення трудової дисципліни в колективі. 

 

 З організації освітнього процесу, якості підготовки фахівців та розвитку науково-

методичного забезпечення 

- розвиток нормативної бази університету з організації освітнього процесу; 

- розробка Концепції системного моніторингу якості освіти в МДУ; 

- відкриття лабораторії із забезпечення якості освіти при навчальному відділі; 

- розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління 

освітнім процесом (система «Деканат», «Навчальний портал МДУ»). 

- ; 

- підвищення якості курсових і магістерських робіт, використання комп’ютерних 

систем з метою запобігання і виявлення академічного плагіату в кваліфікаційних 

роботах студентів; 

- розвиток умов для проходження студентами повного циклу практичної підготовки 

через розширення довгострокового співробітництва кафедр і баз практики, 

посилення контролю за якістю практичної підготовки студентів, проведення 

анкетування серед студентів, представників баз практик і викладачів університету. 

 

 

 З розвитку науково-дослідної роботи 

- забезпечення високої результативності та прикладного характеру наукових 

досліджень, що проводяться науково-педагогічними працівниками університету; 

- розширення джерел фінансування для проведення науково-дослідних робіт через 

залучення грантів, розвитку госпрозрахункової тематики на кафедрах; 

- підвищення індексу цитованості в міжнародних наукометричних базах даних; 

- забезпечення високої результативності наукової роботи студентів університету, в 

т.ч. участі у всеукраїнських та міжнародних конкурсах і олімпіадах. 

 

 З розвитку наукової бібліотеки 
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- активізація міжнародного співробітництва та корпоративної діяльності з 

провідними вітчизняними та зарубіжними бібліотеками, організаціями та 

установами;  

- автоматизація книговидачі і процесів комплектування фонду; 

- переклад фонду і довідково-пошукового апарату бібліотеки на Універсальну 

десяткову класифікацію; 

- створення спільно з студактивом університету зон спілкування і дозвілля для своїх 

читачів. 

 

 Розвиток студентського самоврядування та виховної роботи 

- продовження роботи з національно-патріотичного виховання студентської молоді; 

- пропаганда здорового способу життя серед студентів за участю 

медиків, практичного психолога; 

- формування потреби в заняттях фізичною культурою і спортом шляхом організації 

різноманітних спортивних секцій, фізкультурно-оздоровчих заходів; 

- переорієнтація цільових установок виховної системи від культурно-дозвіллєвої і 

розважальної діяльності до професійно-орієнтованої виховної роботи за допомогою 

студентського самоврядування. 

 

 Розвиток міжнародної співпраці 

- активізація участі в програмах міжнародної технічної допомоги Європейського 

Союзу, США, Великобританії, Федеративної Республіки Німеччина та ін.; 

- проведення спільно з іноземними партнерами заходів, спрямованих на 

популяризацію та залучення коштів для діяльності університету; 

- активізація подачі документів для участі в програмі Еразмус+ з іноземними 

вищими навчальними закладами для розвитку академічної мобільності; 

- активізація та сприяння участі науково-педагогічних працівників та студентів в 

програмах обміну, стипендіальних міжнародних програмах, грантах і стажуваннях 

за кордоном; 

- активізація діяльності міжнародних наукових, освітніх і культурних центрів 

університету; 

- збільшення контингенту іноземних студентів; 

- впровадження нових програм подвійних дипломів, розвиток вже наявних програм. 

 

 Розвиток матеріально-технічної бази , забезпечення стабільного фінансового 

становища університету 

- подальша оптимізація організаційної структури і штатних ставок університету з 

метою організації ефективної роботи та упорядкування посад співробітників у 

розрізі джерел фінансування; 

- розширення переліку платних послуг, грантових програм тощо для залучення 

додаткових коштів; 

- поетапні поточні ремонти аудиторного фонду навчальних корпусів відповідно до 

графіка проведення ремонтних робіт; 

- розробка проекту з організації спортивного майданчика на території 1, 2 

навчальних корпусів з урахуванням перспективного плану архітектурної забудови; 

- заміна існуючої телекомунікації на нову IP-технологію для більш ефективного і 

якісного використання телефонного зв'язку. 
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