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Трофименко Микола Валерійович

Народився 8 квітня 1985 року у Маріуполі.

У 2002 році закінчив маріупольську ЗОШ № 41 і вступив до

Маріупольського державного університету на спеціальність

«Міжнародні відносини». Протягом дев’яти років навчався на

бакалавріаті, у магістратурі та в аспірантурі МДУ.

З 2003 по 2007 роки очолював Студентську раду історичного

факультету та став першим головою Студради університету.

З 2007 по 2011 роки працював завідувачем відділу міжнародних

зв'язків. З 2011 року працює проректором з науково-педагогічної

роботи (міжнародні зв'язки) МДУ.

З 2018 року працює радником голови Донецької обласної державної

адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації.

Кандидат політичних наук (2011), доцент (2014), Заслужений

працівник освіти України (2020).

Одружений. Має сина 2017 року народження.



Мета програми

Мета програми: розвиток спільноти Маріупольського державного університету, яка об'єднана на

загальних цінностях: духовність, професіоналізм, патріотизм.

Реалізація програми дозволить забезпечити практичне впровадження перспективних змін у системі

управління, розвиток структури, змісту та технологій навчання, зміцнення науково-освітнього

потенціалу університету, модернізацію матеріально-технічної інфраструктури, що забезпечує високу

якість підготовки конкурентоспроможних фахівців.

Маріупольський державний університет має стати центром трансформації маріупольської громади,

що активно впливає на соціально-економічний розвиток регіону.



Освітній процес

• Формування номенклатури спеціальностей відповідно до потреб ринку, що передбачає збільшення кількості

акредитованих освітніх і наукових програм, розвиток нових спеціальностей (медичний, аграрний напрямки

тощо), інституційна акредитація університету.

• Забезпечення високої якості освітніх програм шляхом визначення чітких процедур та індикаторів для

самооцінювання якості освітньої діяльності, удосконалення системи забезпечення академічної доброчесності.

• Системна модернізація змісту освіти, що передбачає розвиток індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів

вищої освіти та студентоцентрованого підходу у навчанні та викладанні, підтримка інклюзивної освіти,

впровадження дуальної освіти, розвиток навчання впродовж життя, розширення співпраці із стейкхолдерами.

• Розвиток цифрового навчання за допомогою модернізації матеріально-технічної бази та програмного

забезпечення освітнього процесу, підвищення цифрової компетентності учасників освітнього процесу,

розширення використання дистанційних технологій навчання, вдосконалення автоматизованої системи

управління освітнім процесом.



Науковий потенціал

• Забезпечення постійного зростання державного та позабюджетного фінансування фундаментальних і прикладних

досліджень, максимальна комерціалізація результатів наукових досліджень і забезпечення правової охорони об’єктів

інтелектуальної власності вишу.

• Розширення напрямків міжнародного наукового співробітництва, підтримка наукових обмінів, міжнародних конференцій,

спільних дослідницьких, зокрема видавничих проєктів.

• Формування та розвиток наукових шкіл, зміцнення матеріальної бази дослідницьких центрів і лабораторій як базових

осередків реалізації наукових досліджень, підвищення внеску молодих вчених у розвиток університетської науки.

• Активізація діяльності наукових колективів МДУ у розробленні та реалізації державних цільових, галузевих і регіональних

соціально-економічних програм.

• Підтримка університетських наукових видань і створення їх електронних сайтів, відкриття доступу до зарубіжних електронних

наукових баз даних.

• Підтримка розвитку наукової бібліотеки вишу, що забезпечує інтеграцію університетської науки до світового наукового

простору та підвищення рейтингу її оцінювання.



Інтернаціоналізація
та міжнародне співробітництво

• Забезпечення якісної та стабільної реалізації міжнародних програм шляхом розширення кола нових міжнародних партнерів і

пролонгація вже існуючих угод про співробітництво.

• Підвищення міжнародної академічної мобільності здобувачів вищої освіти та професорсько-викладацького складу, зокрема

за допомогою розвитку їхньої англомовної підготовки.

• Розширення участі викладачів та студентів у грантових проєктах і програмах міжнародних організацій та співтовариств

(Еразмус+ тощо), всебічна підтримка проєктних груп-розробників подібних програм.

• Розвиток форм міжнародного співробітництва через розширення участі у міжнародних заходах, створення нових

міжнародних центрів за підтримки іноземних партнерів, гармонізація навчальних планів із навчальними планами провідних

європеи ̆ських університетів за відповідними освітніми програмами, досягнення міжнародних стандартів якості освіти.

• Розвиток міжнародного іміджу університету за допомогою просування вишу у провідних рейтингах: Топ200, Scopus,

Webometrics, Publons тощо.



Виховна  робота

• Сприяння набуттю студентами соціального досвіду, успадкуванню ними духовних надбань українського народу,

досягнення високої культури міжнаціональних взаємин.

• Виховання студента як високоморальної інтелігентної особистості, зміцнення моралі та духовності, формування

у молоді національної світоглядної позиції, почуття патріотизму.

• Створення умов для творчого розвитку студентства, підтримка проведення конкурсів, фестивалів, круглих

столів, сприяння та заохочення участі молоді у заходах місцевого, загальноукраїнського та зарубіжного рівня,

подальший розвиток мережі творчих колективів.

• Забезпечення постійного діалогу між адміністрацією університету та студактивом, всебічна підтримка

студентської ініціативи.

• Розвиток і підтримка волонтерського руху в університеті.



Розвиток інфраструктури

• Ґрунтуючись на результатах систематичного аудиту, забезпечити модернізацію матеріально-технічної бази університету за

допомогою планового виконання капітального та поточного ремонту приміщень і будівель вишу.

• Підвищення рівня залученості університету у міських і регіональних програмах підтримки розвитку закладів освіти,

міжнародних грантових проєктах допомоги та інших.

• Облаштування аудиторій МДУ стаціонарними сучасними мультимедійними технічними засобами.

• Вдосконалення інформаційно-телекомунікаційного зв’язку, забезпечення рівня надійності збереження інформації, її захисту

від неавторизованого доступу, запровадження системи електронного документообігу університету.

• Розвиток ефективного енергоменеджменту шляхом виконання програм із енергозбереження, встановлення сонячних

батарей на всіх навчальних корпусах і спорткомплексі, термомодернізація будівель.

• Забезпечення пожежної безпеки, охорони праці, енергозабезпечувальних технологій, екологічної безпеки.



Фінансова стабільність

• Забезпечення фінансово-економічної стабільності задля розвитку пріоритетних напрямів діяльності та досягнення

довгострокових цілей.

• Дотримання принципів цільового та ефективного використання коштів, забезпечення прозорого моніторингу розподілу і

використання фінансових ресурсів, регулярного внутрішнього фінансового аудиту та оприлюднення його результатів.

• Диверсифікація джерел фінансування університету шляхом зростання надходжень через збільшення частки наукових

досліджень, розширення спектру платних освітніх послуг і спільних проєктів із партнерами вишу, залучення субвенцій обласного

та міського бюджетів державному бюджету на виконання програми соціально-економічного розвитку регіону.

• Інвестування у стратегічно важливі напрямки діяльності університету, заснування фонду сталого розвитку університету,

активізація участі в інвестиційних програмах регіонального розвитку.

• Забезпечення соціально-економічного захисту викладачів, співробітників і студентів за допомогою розвитку програм їх

соціальної підтримки спільно з профкомом університету та студентським активом, розвиток нових адресних форм

індивідуальної та групової підтримки співробітників МДУ.



Інформаційне забезпечення

• Просування МДУ в сучасному інформаційному просторі через створення якісного контенту,

зокрема новин, фото та відео, його розміщення на офіційних ресурсах університету та у соціальних

мережах.

• Іміджеве позиціонування та популяризація діяльності університету через висвітлення важливих

університетських заходів на місцевих і регіональних засобах масової інформації про досягнення

університету: міжнародні проєкти, конференції, стажування, наукові школи, освітні програми,

культурні заходи тощо.

• Розвиток бренду вишу, що передбачає затвердження правил використання констант фірмового

стилю шляхом створення брендбуку, активне використання брендованої продукції.



Розвиток системи управління

• Забезпечення високого рівня кадрового забезпечення для реалізації завдань освітньої та наукової

діяльності МДУ, гарантування умов професійного розвитку викладачів і співробітників.

• Вдосконалення системи рейтингування та заохочення науково-педагогічних працівників, результати

діяльності яких сприяють розвитку конкурентоспроможності вишу.

• Посилення взаємодії із наглядовою радою, студентським самоврядуванням, профспілковою

організацією викладачів і студентів, спрямованої на розвиток конкурентоспроможності університету.

• Розвиток цифрового університету шляхом запровадження хмарних технологій накопичення та

зберігання інформації, перехід на повний електронний документообіг і застосування дистанційних

технологій, автоматизованої системи управління.


