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ВСТУП 

 

У 2018 році МДУ забезпечив сталий розвиток за всіма напрямами діяльності. 

Продовжувалася робота з удосконалення освітнього процесу, розвитку наукових 

досліджень, розширення та укріплення міжнародних зв’язків, культурної складової. 

Університет плідно співпрацював з державними та місцевими органами влади, 

правоохоронними структурами, українськими та закордонними університетами, 

академіями наук, підприємствами, громадськими організаціями. 

Протягом звітного періоду забезпечено поетапну реалізацію Стратегії 

розвитку Маріупольського державного університету «МДУ – 2020», планових 

заходів щодо імплементації законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

продовжено роботу з удосконалення внутрішньоуніверситетської нормативної 

бази, що регламентує усі напрями діяльності МДУ. 

Університет активно розвивав і розширював міжнародні зв’язки із 

закордонними партнерами. Протягом звітного року МДУ відвідали Посол США в 

Україні Марі Йованович, Генеральний консул ФРН у Донецьку Вольфґанґ 

Мьоссінґер, Посол Греції в Румунії Вассіліс Папандопулос, Посол Кіпру в Україні 

Луїс Телемаху та інші відомі іноземні політики, професори та журналісти. 

У жовтні у Маріупольському державному університеті розпочав роботу 

Центр Балто-Чорноморських регіональних студій, створений у рамках реалізації 

проекту Erasmus+ «Переосмислення регіональних студій: Балто-Чорноморський 

зв'язок». Проект фінансується Євросоюзом і реалізується за участі провідних 

університетів України, Польщі, Швеції, Естонії та Литви.  

Серед важливих наукових подій, які відбулися на базі Маріупольського 

державного університету у 2018 році, слід відзначити проведення Міжнародної 

науково-практичної конференції «Інтернаціоналізація вищої освіти України в 

умовах полікультурного світового простору: стан, проблеми, перспективи» 

(квітень, 2018 р.), у роботі якої взяли участь понад 380 учасників з 15 країн світу. 

Серед них представники університетів, науково-дослідних установ, шкіл, органів 

державної влади та місцевого самоврядування, дипломатичних і бізнес-структур. У 

роботі конференції взяли участь та виступили заступник Міністра освіти і науки 

України, професор Максим Стріха та віце-президент Національної академії 

педагогічних наук України, директор Інституту педагогіки НАПН, професор Олег 

Топузов. 

Важливою подією стало проведення наукового круглого столу «Кібербезпека 

в системі національної безпеки України: пріоритетні напрямки розвитку», 

учасниками якого стали заступник Міністра інформаційної політики України 

Дмитро Золотухін, керівнцтво Управління Служби безпеки України в Донецькій 

області, Головного управління Національної поліції в Донецькій області, 
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представники Донецької обласної державної адміністрації, Маріупольської міської 

ради, науковці університету. 

Особливого значення для розвитку системи безпеки в регіоні, забезпечення 

правопорядку та захисту громадян набуло проведення на базі МДУ першого 

Всеукраїнського науково-практичного семінару «Забезпечення правопорядку на 

території проведення Операції Об'єднаних Сил» з ініціативи Першого заступника 

Голови Національної поліції України – начальника кримінальної поліції, генерала 

поліції 2-го рангу В'ячеслава Аброськіна, члена Наглядової ради МДУ. В 

обговоренні актуальних питань протидії діяльності незаконних збройних 

формувань та забезпечення прав і свобод громадян, законності та правопорядку у 

державі в умовах ведення гібридної війни взяли участь представники Нацгвардії, 

командування ООС, Державної прикордонної служби, Державної служби з 

надзвичайних ситуацій, наукової спільноти, викладачі та курсанти 11 закладів 

вищої освіти системи МВС та Міністерства оборони України. 

У звітному періоді МДУ активно розвивав співробітництво з Національною 

асоціацією адвокатів України, Головним територіальним управлінням юстиції в 

Донецькій області, було підписано договір про співпрацю з Прокуратурою 

Донецької області, Меморандум про взаємодію та співробітництво між 

Маріупольським державним університетом і Донецьким апеляційним судом. 

З метою підвищення якості практичної підготовки майбутніх фахівців і 

поширення податкової грамотності серед населення міста Маріуполя підписано 

відповідний договір про співробітництво між МДУ та Головним управлінням 

Державної фіскальної служби у Донецькій області.   

Університет у рейтингу «ТОП-200 Україна» посідає 110 місце. 

Консолідований рейтинг ВНЗ України 2018* 
 

Місце у загальному 

рейтингу 
ТОП-200 Україна Scopus Підсумковий бал 

141 110 140 399 

*https://ru.osvita.ua/vnz/rating/51741/ 

 

У 2018 році в МДУ за всіма спеціальностями та напрямами підготовки в 

МДУ вищу освіту здобували 3309 студентів, з них на денній формі 2145 (1013 – 

бюджет; 1132 – контракт), на заочній – 1164 (125 – бюджет, 1039 – контракт), у 

тому числі 164 іноземних громадяни, а також 31 аспірант та здобувач.  

Протягом звітного періоду в університеті забезпечено підготовку: 

за 19 напрямами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» 

(Переліку – 2006);  



5 
 

за 39 освітньо-професійними програмами (28 спеціальностями) на першому 

(бакалаврському) рівні;  

за 32 освітньо-професійними програмами (21 спеціальністю) на другому 

(магістерському) рівні; 

за 6 освітньо-науковими програмами (6 спеціальностями) на третьому 

(освітньо-науковому)  рівні; 

за 8 науковими спеціальностями аспірантури (Переліку 2011 р.); 

Університет також забезпечує підвищення кваліфікації за базовими 

акредитованими напрямами підготовки (спеціальностями) у ліцензованому обсязі 

750 осіб.  

Провадження університетом освітньої діяльності здійснюється відповідно 

до відомостей на право здійснення освітньої діяльності (наказ МОН України від 

22.05.2017 р. № 102-л ) та сертифікатами про акредитацію відповідних напрямів 

підготовки та спеціальностей.  

В МДУ забезпечено дотримання норм законодавства України щодо 

провадження усіх видів діяльності, використання коштів державного бюджету, 

охорони праці, укладення господарських і цивільних договорів тощо. Протягом 

року ректор та проректори регулярно проводили робочі зустрічі із колективами 

факультетів, студентством та студактивом, забезпечено публічність та прозорість 

у прийнятті усіх управлінських рішень. 
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І. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ 

ПОТЕНЦІАЛ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

1.1. Кадровий склад кафедр  

Одним з надважливих завдань Маріупольського державного університету є 

організація та забезпечення освітнього процесу за участю високопрофесійного, 

досвідченого персоналу.  Освітній процес в університеті забезпечує 21 кафедра, 

що функціонує на базі 5 факультетів. Аналіз кількісного та якісного складу 

Університету показав, що станом на грудень 2018р. кількість працівників в МДУ 

становила 522 (у 2017 р. – 535) особи, з них 480 (у 2017 р. – 494) – на постійній 

основі, 42 (у 2017 р. – 41) – за сумісництвом та на умовах погодинної оплати. 

Усього у 2018 році на роботу було прийнято 228 осіб, звільнено – 240 осіб. 

Освітній процес забезпечують 206 (у 2017 р. – 224)  штатних науково-

педагогічних працівників та 14 (у 2017 р. - 15) за внутрішнім сумісництвом, та 32 

викладачі працюють за сумісництвом та на умовах погодинної оплати (на початок 

грудня 2018 року). Чисельність штатних працівників зменшилася на 14 осіб, у т.ч. 

на 7 осіб професорсько-викладацького складу. 

Таблиця 1.1.  

Кадровий склад науково-педагогічного персоналу Маріупольського 

державного університету (кількість осіб) 

Категорія персоналу 2016 2017 2018 

Усього працівників в МДУ, з них: 534 535 522 

на умовах сумісництва та на умовах погодинної 

оплати 

34 41 42 

штатні 500 494 480 

науково-педагогічні працівники (штат,  

сумісники, на умовах погодинної оплати), з них: 

265 259 252 

за внутрішнім сумісництвом  18 15 14 

к.н., доцент 141 136 129 

д.н., професор 32 37 40 

без наукових ступенів та вчених звань 92 86 83 

 

Аналіз науково-педагогічного потенціалу МДУ показав, що з 252 

викладачів 67% від загальної чисельності (168 осіб) мають вчене звання та / або 

науковий ступінь. У порівнянні з 2017 роком процент викладачів з науковим 

ступенем «доктор наук» збільшився з 14,3% до 15,8%.  
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 Рис.1.1. Динаміка науково-педагогічного потенціалу МДУ 
  

З 206 штатних викладачів 47 осіб – це чоловіки (23%, у 2017 р. – 22%), 

середній вік штатних викладачів складає 45 років. 47 осіб (23%, у 2017 р. – 29%) 

професорсько-викладацького складу – молодь до 35 років. 

Продовжувалася робота з виконання вимог статті 55 «Закону України» 

щодо конкурсного заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників. 

Конкурсні заходи в МДУ проводяться відповідно до розробленого та 

затвердженого «Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні 

вакантних посад науково-педагогічних працівників, обрання за конкурсом та 

укладання з ними трудових договорів (контрактів) у Маріупольському 

державному університеті» (далі - Положення). У 2018 році до Положення було 

внесено зміни щодо процедури обрання декана факультету, з метою приведення у 

відповідність Положення до останньої редакції Закону України «Про вищу 

освіти». У 2018 році в МДУ було проведено 4 конкурсних заходи на заміщення 

посад науково-педагогічних працівників: 

 на заміщення посад завідувачів кафедр дошкільної освіти, педагогіки 

та освіти, української філології, грецької філології та перекладу, італійської 

філології, раціонального природокористування та охорони навколишнього 

середовища, фізичного виховання, спорту та здоров’я людини, культурології та 

інформаційної діяльності; 

 на заміщення посад професорів, доцентів, старших викладачів, 

асистентів; 

 на заміщення посади декана економіко-правового факультету; 
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 на заміщення вакантних посад професорів, доцентів, що були 

прийняті на роботу на початку навчального року; 

 на заміщення посад завідувачів кафедр міжнародних відносин та 

зовнішньої політики, математичних методів та системного аналізу, права та 

публічного адміністрування, практичної психології, теорії та практики перекладу, 

німецької та французької філології (наразі триває). 

Участь у конкурсах на заміщення вакантних посад протягом 2018 року 

взяло 72 особи. 59 кандидатів на заміщення вакантних посад, за рекомендацією 

конкурсної комісії та Вченої ради МДУ, призначено на посади науково-

педагогічних працівників як обраних за конкурсом. 

На виконання Положення про підвищення кваліфікації педагогічних, 

науково-педагогічних працівників Маріупольського державного університету, 

науково-педагогічні працівники один раз на п’ять років підвищують свою 

кваліфікацію шляхом навчання на довгострокових курсах підвищення 

кваліфікації, стажуваннях тощо. У 2018 році, згідно з планом-графіком 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників МДУ, 

59 викладачів пройшли підвищення кваліфікації завдяки навчанню на курсах або 

стажуванню у різних закладах освіти України та закордоном. 52 (у 2017 р. – 34) 

викладачі пройшли навчання на довгострокових курсах підвищення кваліфікації, 

з них 49 (у 2017 р. – 28) – на базі Центру підвищення кваліфікації та 

післядипломної освіти МДУ, шляхом проходження стажування свою 

кваліфікацію підвищило 10 (у 2017 р. – 16) викладачів, у тому числі за кордоном 7 

(у 2017 р.- 9) в Німеччині (Фундація Нижньосаксонських місць), Республіці 

Польща (Університет Collegium Civitas Вища духовна семінарія Асоціації 

католицького апостольства, Вармінсько-Мазурський університет), США 

(Університет Делавера) тощо. 

Протягом 2018 року 16 працівників університету було нагороджено 

відзнаками: ректор МДУ став Почесним доктором Янінського Університету 

та  Почесним доктором Фракійського університету імені Демокріта (Греція),  

нагороджений Почесною грамотою Донецького обкому профспілки працівників 

освіти і науки України. Професор Черніченко Г.О. відзначений Почесною 

грамотою Верховної Ради України, професор Слющинський Б.В. – Дипломом 

Президента НАПН України, 6 співробітників нагороджено Почесними грамотами 

Донецької обласної державної адміністрації, 5 співробітників – Подяками 

ДонОДА та Департаменту освіти і науки Донецької обласної державної 

адміністрації та подяками ректора. Кандидатури, які висуваються на 

нагородження та відзначення, обговорюються на зборах трудового колективу. 

Станом на 01.12.2018 в МДУ працює 142 працівники, які мають нагороди та 
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відзнаки державного, відомчого, обласного, міського, університетського та інших 

рівнів, серед них 98 науково-педагогічних працівників. Наразі в МДУ працюють 

особи, нагороджені почесними званнями, такі як: «Заслужений працівник освіти» 

мають 4 особи, «Заслужений працівник промисловості» – 1 особа; «Заслужений 

юрист України» – 1 особа; «Заслужений діяч науки та техніки України» – 1 особа, 

«Заслужений працівник культури України» – 1 особа, «Заслужений журналіст 

України» – 2 особи. Також серед працівників університету є особи, відзначені 

високими державними медалями та орденами: повний кавалер ордену «За 

заслуги» – 1 особа, орден князя Ярослава Мудрого – 1 особа; орден «За заслуги» 

ІІ ступеня – 1 особа, орден княгині Ольги ІІІ ступеня – 1 особа. Заохочувальними 

відзнаками державного рівня нагороджено 11 осіб: Почесною грамотою 

Верховної Ради України – 5 осіб, Грамотою Президії Верховної Ради УРСР – 1 

особа, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України – 4 особи, Подякою 

Прем’єр-міністра України – 2 особи. Відомчими нагородами відзначено: Нагрудні 

знаки «За наукові та освітні досягнення» – 2 особи, Золота медаль 

К.Д. Ушинського НАПН України – 2 особи, нагрудний знак «Петро Могила» – 2 

особи, «Софія Русова» – 2 особи, «Відмінник освіти» – 15 осіб тощо. 

 

1.2. Підготовка науково-педагогічних кадрів у МДУ 

Протягом 2018 року вченими університету було захищено 3 докторських та 

10 кандидатських дисертацій.  

 
Рис. 1.2. Динаміка захисту кандидатських і докторських дисертацій 

 

У МДУ підготовку науково-педагогічних кадрів організовано на базі 

власної аспірантури, яка успішно розвивається з 2005 року та має достатній рівень 

результативності.  
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В аспірантурі університету продовжують навчання 12 аспірантів за 8 

науковими спеціальностями (Переліку 2011 р.):  

07.00.01 – Історія України; 

08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини; 

09.00.11 – Релігієзнавство (філософські науки); 

10.02.15 – Загальне мовознавство; 

12.00.02 – Конституційне право; муніципальне право; 

23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального 

розвитку; 

26.00.01 – Теорія та історія культури; 

27.00.04 – Теорія та історія журналістики, з яких:  

- з відривом від виробництва: 1 аспірант (1 аспірант – за рахунок коштів 

державного бюджету); 

- без відриву від виробництва: 11 аспірантів (8 аспірантів – за рахунок 

коштів державного бюджету; 3 аспіранти – за рахунок коштів фізичних та 

юридичних осіб),  

та 19 аспірантів за 3 науковими спеціальностями (Переліку 2015 р.) 

032 Історія та археологія;  

052 Політологія;  

292 Міжнародні економічні відносини, з яких: 

- денна форма: 9 аспірантів (7 аспірантів – за рахунок державного бюджету; 

2 аспіранти – за рахунок фізичних та юридичних осіб); 

- заочна форма: 10 аспірантів (10 аспірантів – за рахунок фізичних та 

юридичних осіб).  

У 2018 р. аспірантуру МДУ закінчили 8 аспірантів, з яких:  

- з відривом від виробництва – 5 аспірантів (4 аспіранти – за рахунок коштів 

державного бюджету, 1 аспірант – за рахунок коштів фізичних та юридичних 

осіб); 

- без відриву від виробництва – 3 аспіранти (2 аспіранти – за рахунок коштів 

державного бюджету; 1 аспірант – за рахунок коштів фізичних та юридичних 

осіб); 

Дві роботи подані до спеціалізованих вчених рад (Грачова А.В., Узун В.В.). 

Протягом 2018 року з аспірантури МДУ відраховано 2 аспіранти без відриву 

від виробництва (2 аспіранти – за рахунок коштів державного бюджету, – за 

невиконання індивідуального плану).  

Показник ефективності аспірантури МДУ у 2018 році становить 25%, (у 

2017 році – 22,2%). 

У минулому році було розширено перелік наукових спеціальностей в 

аспірантурі університету. Процедуру ліцензування пройшли 3 спеціальності 
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аспірантури, за якими у 2019 році відбуватиметься підготовка докторів філософії 

на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти (наказ Міністерства освіти і 

науки України від 27.07.2018 № 1375): 051 Економіка, 081 Право, 281 Публічне 

управління та адміністрування.  

Ліцензований обсяг спеціальностей складає: 051 Економіка – 6 осіб, 081 

Право – 8 осіб, 281 Публічне управління та адміністрування – 6 осіб.  

У 2017 році відповідно до вимог «Порядку підготовки здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах 

(наукових установах)», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 23.03.2016 р., № 261, та рішенням вченої ради, в університеті було відкрито 

докторантуру за спеціальностями 032 Історія та археологія, 292 Міжнародні 

економічні відносини. За підсумками прийому 2018 року до докторантури МДУ 

зараховано 1 докторанта (за рахунок державного замовлення) на спеціальність 032 

Історія та археологія.  

 
Рис. 1.3. Контингент аспірантів та докторантів МДУ  

 

Станом на 01.01.2019 р. в МДУ загальна кількість докторантів, аспірантів та 

здобувачів складає 37 осіб, у тому числі аспіранти МДУ — 31 особа (з відривом 

від виробництва – 10 аспірантів, з яких 8 аспірантів – за рахунок державного 

бюджету, 2 аспіранти – за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб та без 

відриву від виробництва – 21 аспірант, з яких 8 аспірантів – за рахунок коштів 

державного бюджету, 13 аспірантів – за рахунок коштів фізичних та юридичних 

осіб), аспіранти та здобувачі інших закладів вищої освіти – 4 особи. У 

докторантурі університету навчається 2 докторанти. 

На сьогодні перспективним напрямком роботи є розширення переліку 

наукових спеціальностей в аспірантурі та докторантурі університету шляхом 

проходження процедури ліцензування на третьому (освітньо-науковому) рівні 

вищої освіти за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки, 035 Філологія.  
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Протягом 2018 року в університеті продовжували роботу спеціалізовані 

вчені ради: 

К 12.093.03  з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні 

економічні відносини; 

К 12.093.02 з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – Політичні інститути та процеси; 

К 12.093.04 з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – Історія України. 

Протягом звітного року у спеціалізованих вчених радах із захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук захищено 3 дисертації, 

у тому числі: 1 дисертація – випускником аспірантури 2017 р. Іванець Т.М. 

(спеціальність 23.00.02 – Політичні інститути та процеси), 2 дисертації 

працівниками інших ЗВО (спеціальність 08.00.02 – Світове господарство і 

міжнародні економічні відносини). 

 

Завдання на 2019 рік: 

 підвищення питомої ваги докторів наук (професорів) та кандидатів наук 

(доцентів) у загальній кількості науково-педагогічних працівників університету; 

 отримання вчених звань та здобуття наукових ступенів працівниками-

викладачами, аспірантами та докторантами; 

 забезпечення кафедрами (базовими структурними підрозділами) 

виконання плану-графіку підвищення професорсько-викладацького складу 

кафедр; 

 удосконалення процедури конкурсного відбору при заміщенні вакантних 

посад науково-педагогічних працівників при укладанні контрактів. 
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ІІ. РЕЗУЛЬТАТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

І ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

 

2.1. Формування номенклатури спеціальностей університету 

Відповідно до Стратегії розвитку «МДУ-2020» основною метою 

забезпечення якості освіти є забезпечення наявності достатніх і збалансованих 

ресурсів, забезпечення європейської якості освіти та подальше входження у 

світове освітнє середовище. 

Освітній процес в Маріупольському державному університеті здійснюється 

на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та 

безперервності. Він спрямований на створення умов для особистого розвитку і 

творчої самореалізації людини, формування національних та загальнолюдських 

цінностей, створення рівних можливостей для молоді у здобутті якісної освіти, 

підготовки до життя і праці в сучасних умовах, розроблення та запровадження 

освітніх інноваційних технологій, демократизацію освіти та навчально-виховного 

процесу, розвитку неперервної освіти впродовж життя, інтеграцію української 

освіти в європейський і світовий простір, забезпечення соціального захисту ЗВО 

та працівників університету. 

У звітний період здійснювалася системна робота щодо подальшого 

вдосконалення освітнього процесу за всіма напрямами для забезпечення якісної 

підготовки фахівців відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту»  

№ 1556-VІІ від 01.07.2014, Закону України «Про ліцензування видів 

господарської діяльності» № 222-VІІІ від 02.03.2015, Постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Положення про акредитацію ВНЗ і 

спеціальностей у ВНЗ» № 978 від 09.08.2001, Постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

закладів освіти» № 1087 від 30.12.2015 та інших нормативних актів. 

Адміністрацією університету основна увага приділялася формуванню 

належного кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, навчально-

методичного забезпечення для здійснення якісного освітнього процесу, створення 

умов для формування у студентської молоді загальнокультурної, професійної та 

практичної підготовки, формування інтелектуального потенціалу та всебічного 

розвитку особистості як найвищої цінності суспільства. 

Протягом 2018 року університет здійснював освітній процес відповідно до 

ступеневої системи підготовки фахівців, враховуючи попит на освітньо-

професійні програми і вимоги ринку праці щодо конкурентоспроможності 

фахівців відповідно до відомостей на право здійснення освітньої діяльності (наказ 

МОН України від 22.05.2017 р. № 102-л ). 
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У звітному періоді університет здійснював професійну підготовку фахівців  

 відповідно до Переліку – 2006 та Переліку – 2010 за 19 напрямами 

підготовки: із них 19 – за денною формою навчання; 11 – за заочною на освітньо-

кваліфікаційному рівні «Бакалавр» (у 2019 році відбудеться останній випуск 

бакалаврів за Переліком – 2006)    

 відповідно до Переліку – 2015 за 39 освітньо-професійними 

програмами (28 спеціальностями) на першому (бакалаврському) рівні, за 32 

освітньо-професійними програмами (21 спеціальністю) на другому 

(магістерському) рівні відповідно до Переліку – 2015 (Таблиця 2.1). 

 

Таблиця 2.1. 

Кількісні показники галузей знань та спеціальностей  

Маріупольського державного університету  

відповідно до Переліку – 2006, Переліку – 2010 та Переліку 2015 

   

 

Освітній/ 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Кількість галузей знань та 

спеціальностей (напрямів 

підготовки) відповідно до 

Переліку – 2006 та Переліку – 

2010 

Кількість галузей знань та спеціальностей відповідно 

до Переліку – 2015 

Кількість 

галузей 

знань 

Кількість 

напрямів 

підготовки / 

спеціальностей 

Кількість 

галузей знань 

Кількість 

спеціальностей 

Кількість 

ОПП 

Бакалавр 
15 

13 19 
12 

11 28 39 

Магістр - - 12 21 32 

 

Протягом звітного періоду університет успішно пройшов ліцензування 

спеціальності 242 Туризм  за другим (магістерським) рівнем.  

Усього ліцензований обсяг підготовки бакалаврів складає 1840 осіб; 

підготовки магістрів – 875 осіб (Таблиця 2.2). 

Укрупнення спеціальностей відповідно до Переліку-2015 призвело до 

зменшення кількості спеціальностей, але збільшило кількість освітніх програм, за 

якими навчаються студенти університету (Рис.2.1. – 2.2.) 
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Таблиця 2.2. 

Перелік спеціальностей та ліцензовані обсяги Маріупольського державного 

університету за ступенями бакалавр, магістр 

№ з/п 

Шифр 

галузі 

знань 

Назва галузі знань 

Код  

спеціально

сті  

Назва спеціальності  Ліцензований обсяг 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освіта/Педагогіка 

012 Дошкільна освіта 120 

2 013 Початкова освіта 50 

3 

014 

Середня освіта 

(Українська мова і 

література) 

70 

4 

Середня освіта 

(Мова і література 

(італійська) 

15 

5 

Середня освіта 

(Мова і література 

(німецька) 

30 

6 

Середня освіта 

(Мова і література 

(новогрецька) 

45 

7 

Середня освіта 

(Мова і література 

(російська) 

10 

8 

Середня освіта 

(Мова і література 

(французька) 

10 

9 

Середня освіта 

(Мова і література 

(англійська) 

50 

10 
Середня освіта 

(Історія) 
45 

11 
Середня освіта  

(Фізична культура) 
30 

12 02  
Культура і 

мистецтво 
029 

 Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа 

85 

13 

03  Гуманітарні науки 

032  Історія та археологія 
20 

  

14 034  Культурологія 30 

15 035  Філологія 270 

16 

05 
 Соціальні та 

поведінкові науки 

051  Економіка 100 

17. 052  Політологія  30 

18 053  Психологія  110 

19 054  Соціологія  30 

20 06  Журналістика  061  Журналістика  150 

21 07  
Управління та 

адміністрування 
073  Менеджмент 70 
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22 08  Право  081  Право 210 

23 10  Природничі науки 101  Екологія 50 

24 
12 

 Інформаційні 

технології 

124  Системний аналіз 30 

25 125 Кібербезпека 30 

26 24 
 Сфера 

обслуговування  
242  Туризм 30 

27 

29 
Міжнародні 

відносини 

291 

Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації 

та регіональні студії 

80 

28 292 
Міжнародні економічні 

відносини 
40 

Усього  1840 

Підготовка магістрів    

1 

01 Освіта/Педагогіка 

012  Дошкільна освіта 70 

2 

 

 

 

 

014 

Середня освіта 

(Історія) 
10 

3 

Середня освіта 

(Українська мова і 

література) 

30 

4 

Середня освіта 

(Мова і література 

(російська) 

5 

5 

Середня освіта 

(Мова і література 

(німецька) 

15 

6 

Середня освіта 

(Мова і література 

(англійська) 

25 

7 017 
Фізична культура і 

спорт 
20 

8 02 Культура і мистецтво 029  

Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа 

40 

9 
03  

Гуманітарні науки 

 

032  Історія та археологія 10 

10 035  Філологія 110 

11 

05 

 Соціальні та 

поведінкові науки 

  

051  Економіка 20 

12 053  Психологія 30 

13 06  Журналістика 061  Журналістика 40 

14 07 
 Управління та 

адміністрування 
073  Менеджмент 130 

15 08  Право 081  Право 120 

16 10  Природничі науки  101  Екологія 30 

17 12 
Інформаційні 

технології 
124 Системний аналіз 30 

18 24 
 Сфера 

обслуговування  
242 Туризм 40 

19 28  Публічне управління 281  Публічне управління 50 
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та адміністрування та адміністрування 

20 

29 Міжнародні відносини 

291 

Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії 

20 

21 292 
Міжнародні економічні 

відносини 
30 

Усього  875 

 

 

Рис. 2.1. Динаміка розвитку спеціальностей у МДУ  

 

 
Рис. 2.2. Динаміка розвитку освітньо-професійних програм у МДУ 
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У 2018 р. було успішно пройдено первинну акредитацію за напрямом 

підготовки 6.140103 «Туризм». 

Крім того, Маріупольський державний університет значну увагу приділяє 

освіті впродовж життя з метою задоволення потреб різних верств населення. 

Безперервна освіта в Університеті реалізується Центром довузівської підготовки 

та роботи з іноземними студентами, Центром підвищення кваліфікації та 

післядипломної освіти (далі – ЦПКПО). 

Відповідно до положення про ЦПКПО основними напрямами роботи є: 

- оновлення та розширення знань, формування нових професійних 

компетенцій в психолого-педагогічній, науково-дослідній, організаційно-

управлінській діяльності; 

- засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання;  

- набуття досвіду формування змісту навчання, з урахуванням його 

цільового спрямування, посадових обов’язків педагогічних і науково-

педагогічних працівників, попередньо здобутої ними освіти, досвіду практичної 

роботи та професійної діяльності, інтересів і потреб особистостей; 

- вивчення педагогічного та професійного досвіду, сучасного виробництва, 

методів управління, ознайомлення з досягненнями науки, техніки і виробництва 

та перспектив їх розвитку; 

- здійснення зв'язку з відповідними установами, підприємствами з питань 

перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів. 

Відповідно до зазначених напрямків роботи протягом 2018 календарного 

року ЦПКПО були організовані такі курси підвищення кваліфікації: 

 для вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури (56 

осіб); 

 для вчителів іноземних мов (66 осіб); 

 для науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти (58 осіб); 

 для працівників закладів дошкільної освіти (54 особи); 

 для бібліотекарів (22 особи); 

 для практичних психологів (28 осіб); 

 для директорів закладів загальної середньої освіти (46 осіб) 

 для адвокатів України (24 особи). 

Загалом курси підвищення кваліфікації пройшли 354 особи.  

Динаміку кількості слухачів за 2016-2018 роки показанщ на рисунку 2.3., 

вона в цілому свідчить про затребуваність програм, розроблених Центром. 

У 2018 р. Центром було продовжено роботу з проведення атестації осіб, які 

претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною 

мовою. Процедура атестації проводиться з 2017 р., коли МДУ було визнано 

уповноваженим закладом вищої освіти з цього виду діяльності, та включає два 



19 
 

варіанти: шляхом складання іспиту та на підставі оцінки «відмінно» у документі 

про освіту. Кількісні показники щодо проведення атестації наведено у Таб. 2.4. 

 

 

 

Рис. 2.3. Динаміка слухачів Центра підвищення кваліфікації  

та післядипломної освіти за 2016 – 2018 роки 

 

Таблиця 2.4.  

Порівняльні показники атестації осіб, які претендують на вступ на 

державну службу, щодо вільного володіння державною мовою 

(2017-2018 рр.) 

Рік 

Отримали посвідчення 

Усього 
Шляхом складання іспиту 

На підставі оцінки 

«відмінно» в документі про 

освіту 

2017 263 464 727 

2018 240 344 584 

 

Основними завданнями на майбутнє в роботі Центру підвищення 

кваліфікації та післядипломної освіти залишаються організація підвищення 

кваліфікації та стажувань не тільки викладачів Маріупольського державного 

університету, а й педагогічних, науково-педагогічних працівників закладів освіти 

м. Маріуполя та Донецької області, організація сертифікатних програм 

післядипломної освіти для різних соціальних груп населення, зокрема, державних 

службовців, адвокатів тощо. 
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Слід підкреслити, що діяльність Маріупольського державного університету 

спрямована на забезпечення доступу до якісної довузівської освіти та різних 

освітньо-професійних програм, програм післядипломної освіти та підвищення 

кваліфікації, дозволяє вчасно реагувати на вимоги часу та суспільні потреби і 

реалізовувати прагнення і потреби особистості ХХІ століття.  

Отже, у звітний період університетом реалізовано комплекс заходів щодо 

розширення та вдосконалення номенклатури спеціальностей, підтвердження 

відповідності рівня підготовки фахівців державним вимогам.  

 

2.2. Формування контингенту студентів 

Стратегія розвитку Маріупольського державного університету враховує 

швидку експансію вищої освіти та зростаючу конкуренцію в регіоні. Виконання 

заходів щодо збереження контингенту здобувачів вищої освіти гарантує їх 

конституційні права на одержання вищої освіти, забезпечує 

конкурентоспроможність Університету на ринку освітніх послуг і ринку праці, 

виконання держзамовлення на підготовку фахівців, розвиток сучасних 

спеціальностей, належну практичну підготовку та працевлаштування 

випускників. 

Результати набору на навчання в МДУ залежать, в основному, від 

профорієнтаційної роботи з випускниками (за попереднім рівнем освіти), 

наявності престижних освітніх програм підготовки для абітурієнтів, їхніх батьків, 

роботодавців.   

До переліку проведених протягом року заходів входять наступні: підготовка 

інформаційних матеріалів (буклети, стенди, мультимедіа, фільми, відеоролики) 

про Університет та спеціальності; співпраця із закріпленими за факультетами 

освітніми округами м. Маріуполя; участь у Ярмарках професій, круглих столах та 

інших заходах, організованих районними та обласними центрами зайнятості 

населення; співпраця з роботодавцями відповідних галузей; проведення днів 

відкритих дверей університету та факультетів; організація постійного 

взаємозв’язку з потенційними абітурієнтами через електронну пошту приймальної 

комісії (enrollment@mdu.in.ua).  

З метою ефективного проведення профорієнтаційної роботи адміністрація 

Університету координує дії структурних підрозділів та загальне інформаційне 

забезпечення. Основна робота з профорієнтації потенційних вступників за 

програмами підготовки бакалаврів, магістрів, до аспірантури здійснюється на 

рівні факультетів та випускаючих кафедр.  

Слід зазначити, що завдяки проведеному у червні  2017 року на базі МДУ 

відкритого форуму «Відновлення і розвиток Донбасу» за участю Першого 

заступника Голови Верховної Ради України Ірини Геращенко, Віце-прем'єр-

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1108-12/paran13#n13
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міністра України Геннадія Зубка, Міністра закордонних справ України Павла 

Клімкіна, голови Донецької облдержадміністрації Павла Жебрівського, народного 

депутата України Марії Іонової, міського голови Маріуполя Вадима Бойченка 

було прийнято зміни до Закону України «Про вищу освіту» щодо діяльності 

закладів вищої освіти на території Донецької і Луганської областей». Згідно з 

Законом ЗВО цих областей, у тому числі Маріупольський державний університет, 

отримали фіксовані обсяги державного замовлення на всі спеціальності і на всі 

освітні рівні, у тому числі і у 2018 році. Це забезпечує абітурієнтів з 

непідконтрольних територій правом на якісну освіту в українських вишах. 

Для популяризації освітніх послуг університету, підготовки абітурієнтів до 

складання зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів проводиться 

цілеспрямована профорієнтаційна робота в межах діяльності Центру довузівської 

підготовки та роботи з іноземними студентами МДУ. 

Діяльність Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними 

студентами у 2018 році була зосереджена на наступних напрямках: 

 Підготовка абітурієнтів до зовнішнього незалежного оцінювання за 

такими предметами: 

 історія України; 

 математика; 

 біологія; 

 хімія; 

 географія; 

 українська мова та література; 

 англійська мова; 

 німецька мова; 

 французька мова; 

 творчий залік (журналістика); 

 Факультативи з іноземних мов (індивідуальні, парні, міні-групи); 

 Англійська мова для ОС «Бакалавр» для підготовки до ЗНО на ОС 

«Магістр»; 

 Англійська мова для школярів; 

 Образотворче мистецтво; 

 Літня мовна школа; 

 Підготовче відділення для іноземних громадян. 

За результатами вступної кампанії 2018 року з 297 абітурієнтів Центру до 

МДУ вступили 65 осіб, з них 19 – на бюджет, 46 – на контрактну форму навчання. 

Усього у 2017-2018 навчальному році у Центрі довузівської підготовки 

навчалося 427 слухачів, а саме: 
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- абітурієнтів (громадяни України) - 249; 

- абітурієнтів (іноземні громадяни) - 48 

- слухачів школи іноземних мов «Поліглот» - 82; 

- відвідувачів факультативних занять - 48. 

На сьогодні у Центрі навчається 291 особа, з них: 

- абітурієнтів (громадяни України)  - 186; 

- абітурієнтів (іноземні громадяни)  - 53; 

- слухачів школи іноземних мов «Поліглот» - 40; 

- відвідувачів факультативних занять - 12. 

У порівнянні з минулим роком кількість абітурієнтів збільшилася на 11%. У 

2018 р. були успішно введені нові напрямки діяльності Центру, зокрема: 

1. Вперше проводилася підготовка до ЗНО з дисципліни «Логіка» для 

студентів спеціальності «Право» для складання ЗНО при вступі на ОС «Магістр»; 

2. Спільно з кафедрою практичної психології з 18 червня організовано 

роботу літньої психологічної школи.  

 
Рис. 2.5. Динаміка кількості слухачів Центру довузівської підготовки та 

роботи з іноземними студентами МДУ 

 

Уже четвертий рік поспіль на базі університету працює пункт реєстрації 

учасників ЗНО з числа випускників загальноосвітніх закладів минулих років, що 

дає можливість їм здобувати вищу освіту в МДУ.  

Під час вступної кампанії 2018 року, як і в попередні роки, приймальною 

комісією МДУ було створено «гарячий» телефон, скриньку скарг та пропозицій, 

до участі у засіданнях приймальної комісії залучалися члени студентського 

самоврядування МДУ. 
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Відповідно до затверджених Правил прийому до МДУ у 2018 р.  (наказ № 

522 від 27.12.2017) конкурсний відбір на ОС бакалавр здійснювався за 

сертифікатами зовнішнього незалежного оцінювання. Вступні іспити в МДУ 

проводилися у випадках, передбачених Умовами прийому до ЗВО, у письмові 

формі, що дозволяло нівелювати суб’єктивний фактор при виборі екзаменаційних 

завдань та оцінюванні їх результатів.  

Прийом заяв та документів для здобуття ОС бакалавр здійснювався з 

12.07.2018 до 26.07.2018 (до 11.08.2018 р – на місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб для заочної форми навчання), для здобуття ступеня бакалавра на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – з 12.07.2018 до 

24.07.2018 (додатковий набір – 06.08.2018 – 23.08.208 р.), прийом заяв на ОС магістр 

здійснювався з 12.07.2018 до 31.07.2018. 

Хід вступної кампанії, доведений обсяг державного замовлення, програми, 

розклад та результати вступних випробувань, співбесід, рейтингові списки та 

накази про зарахування офіційно оприлюднювалися на сайті університету 

(mdu.in.ua) в розділі Абітурієнту, вкладці Вступ-2018.    

У 2018 році, як і в попередні 3 роки, на базі приймальної комісії МДУ 

спільно із Комунальним закладом «Маріупольський міський навчально-виховний 

комплекс «Гімназія-школа» № 27 Маріупольської міської ради Донецької 

області» у період з 04 червня до 28 вересня 2018 року працював освітній центр 

«Донбас-Україна» (наказ ректора МДУ №196 від 25.05.2018). 

Центр забезпечував консультування та допомогу в оформленні освітньої 

декларації вступника, сприяв проведенню річного оцінювання та державної 

підсумкової атестації вступника з української мови та історії України, видачі 

йому документів державного зразка про повну загальну середню освіту в 

уповноваженій гімназії №27, організовував оформлення документів Заявника як 

вступника, проведення вступного випробування до МДУ.     

Результати вступу за освітнім ступенем «Бакалавр» 

У 2018 році МДУ здійснював набір здобувачів вищої освіти за освітнім 

ступенем «Бакалавр» на 1 курс за 39 освітньо-професійними програмами 28 

спеціальностей. 

Загальний ліцензований обсяг прийому у 2018 році склав: 

 денна форма – 1072 місця; 

 заочна форма – 768 місць.  

Вступна кампанія для вступу на 1 курс мала свої особливості: 

1. Заклади вищої освіти отримали фіксований перелік конкурсних предметів 

за спеціальностями.  

2. Абітурієнти мали змогу надавати сертифікати ЗНО 2016, 2017 (крім 

сертифікатів з іноземної мови) і 2018 рр.  
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3. На відміну від минулих років, абітурієнти, що претендували на бюджетну 

форму навчання могли подавати до 7 заяв на 4 спеціальності. 

4. Конкурсний бал вступників множився на коефіцієнти (регіональний - 

1,04, галузевий - 1,02 і сільський - 1,02).  

5. Традиційно розподіл абітурієнтів здійснювала Єдина державна 

електронна база з питань освіти з урахуванням пріоритетності, зазначеної в 

заявах, і конкурсного бала.  

Варто наголосити на тому, що під час літньої вступної кампанії до 

освітнього центру «Донбас-Україна» звернулася 141 особа з тимчасово 

непідконтрольної території, 91 особа стали студентами МДУ (за кошти 

державного замовлення навчається 74 студенти, за кошти фізичних та юридичних 

осіб – 17 осіб).  

За територіальним розподілом найбільша частка вступників звернулася з 

таких населених пунктів, як Сартана (20 заявників), Донецьк (16 заявників), 

Новоазовськ та Макіївка (по 6 заявників), Харцизьк (4 заявники), Павлопіль 

(3 заявники) та ін. 

У 2018 році обсяг державного замовлення (разом з додатковим) склав 294 

місця (251 – денна форма навчання; 43 – заочна форма). Це, в першу чергу, 

пов’язано з внесенням змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо 

встановлення фіксованого обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з 

вищою освітою для всіх спеціальностей і всіх освітніх ступенів вищих навчальних 

закладів, розташованих на території Донецької та Луганської областей.  

 

Рис. 2.6. Динаміка зарахованих на ОС «Бакалавр» в МДУ у 2016-2018 р.р. 

 

Кількість поданих заяв у 2018 році на 1курс освітнього ступеня «Бакалавр» 

склала 2397 осіб, з них: 
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 денна форма навчання – 2100 заяв,  

 заочна форма навчання – 297 заяв.  

Попри ситуацію в регіоні, цей показник залишився майже незмінним у 

порівнянні з минулим роком (2355 заяв). 

За результатами вступної кампанії студентами 1 курсу денної форми 

навчання в 2018 році стали 496 осіб (251 – бюджет, 245 – контракт), а заочної – 

138 осіб (43 – бюджет, 95 – контракт).  

Таблиця 2.5. 

Інформація щодо зарахованих вступників на ОС «Бакалавр»  

Форма 

навчання 
2017 р. 2018 р. 

Денна форма 
490 

235 б / 255 к 

496 

251 б / 255 к 

Заочна форма 
118 

27 б / 91 к 

138 

43 б / 95 к 

ВСЬОГО 608 634 

 

У МДУ загальноуніверситетський конкурс у 2018 році склав 8,2 на одне 

бюджетне місце (для порівняння у 2017 році – 7,72). Найпопулярнішими 

спеціальностями МДУ серед абітурієнтів стали 081 «Право», 012 «Дошкільна 

освіта», 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

англійська», 073 «Менеджмент», на які було подано більше 100 заяв.  

      Таблиця 2.6. 

Рейтинговий перелік спеціальностей МДУ у 2018 р. 

Спеціальність Кількість заяв 

081 Право 290 

012 Дошкільна освіта 154 

035.041 Германські мови та літератури 

(переклад (англійська)) 
142 

073 Менеджмент 122 

035.041 Германські мови та літератури 

(мова та література (англійська)) 
109 

 

Для підтримки незахищених категорій громадян державою було введено  

квоти, що надавало їм спеціальні умови для отримання місць державного 

замовлення. За квотою до Маріупольського державного університету у 2018 році 
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було зараховано 18 осіб, з них 17 за денною формою навчання, 1 за заочною 

формою навчання. Це, в першу чергу, діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування; особи, яких законом визнано учасниками бойових дій 

та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, 

брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому 

числі ті, які проходять військову службу. 

У 2018 році МДУ було отримано заяви з 17 областей України (Луганська, 

Запорізька, Дніпропетровська, Київська, Херсонська, Харківська, Житомирська, 

Одеська, Львівська, Чернігівська, Полтавська, Івано-Франківська, Хмельницька, 

Миколаївська, Кіровоградська, Тернопільська, Вінницька), але, як і в попередні 

роки, основними вступниками були абітурієнти з м. Маріуполя. 

У 2018 році також студентами 1 курсу стали 42 іноземні громадяни таких 

країн: Туркменістан, Вірменія, Азербайджан, Камерун, Туреччина, Гвінея. 

Третій рік поспіль здійснюється набір на 2 та 3 курси освітнього ступеня 

«Бакалавр» на базі диплома молодшого спеціаліста. За результатами вступних 

іспитів на 2 курс було зараховано 66 осіб (6 – денна форма, 60 – заочна форма), на 

3 курс було зараховано 25 осіб (11 – денна форма, 14 – заочна форма). 

Традиційно в період літніх канікул під час вступної кампанії 2018 року 

здійснювалися переведення з інших закладів вищої освіти до МДУ та поновлення 

до складу студентів. За результатами роботи приймальної комісії кількість таких 

осіб склала – 43. На другу вищу освіту було зараховано 77 осіб, а для 

паралельного навчання в МДУ зараховано 14 осіб (3 – денна форма навчання, 11 – 

заочна).  

Результати вступу за освітнім ступенем «Магістр» 

У 2018 році прийом студентів на освітній ступінь «Магістр» здійснювався 

за 32 освітньо-професійними програмами 21 спеціальності.   

Під час літньої вступної кампанії 2018 року для участі у конкурсному 

відборі для здобуття ОС магістр вступниками було подано 702 заяви (2017 р. – 

798 заяв). 

Таблиця 2.7. 

Інформація щодо кількості поданих заяв на ОС «Магістр» 

Форма 

навчання 
2017 р. 2018 р. 

Денна форма 
432 

311 б / 121 к 

368 

300 б / 68 к 

Заочна форма 
366 

117 б / 249 к 

334 

130 б / 204 к 

УСЬОГО 798 702 
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Нововведенням вступної кампанії 2018 року стало складання єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови, який передбачає використання організаційно-

технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для 

вступу за наступними спеціальностями МДУ: 

 032 Історія та археологія; 

 051 Економіка; 

 053 Психологія; 

 061 Журналістика; 

 242 Туризм; 

 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії; 

 292 Міжнародні економічні відносини; 

та єдиного вступного фахового випробування за спеціальністю 081 Право. 

За результатами проходження ЗНО зі 137 випускників - бакалаврів МДУ 

успішно склали тестування 100 абітурієнтів, з яких 84 особи були зараховані до 

МДУ.  

У 2018 році Міністерством освіти і науки України було збільшено кількість 

місць державного замовлення для підготовки здобувачів вищої освіти за освітнім 

ступенем магістр в МДУ та склало 150 місць (в 2017 році – 146 місць). Результати 

вступної кампанії до магістратури наведено у Таблиці 2.8. 

 

Таблиця 2.8. 

Інформація щодо кількості зарахованих на ОС «Магістр» 

Форма 

навчання 
2017 р. 2018 р. 

Денна форма 
257 

129 б / 128 к 

238 

139 б / 99 к 

Заочна форма 
215 

17 б / 198 к 

192 

11 б / 181 к 

УСЬОГО 472 430 

 

 

Порівняльні дані за кількістю зарахованих за три роки надано на рис. 2.7 
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Рис. 2.7. Динаміка зарахованих на ОС «Магістр» до МДУ у 2016-2018 рр. 

           

Для здобуття вищої освіти за ОС магістр було зараховано 7 іноземних 

громадян з Азербайджану, Узбекистану, Туреччини.  

Разом за всіма рівнями освіти на навчання до Маріупольського державного 

університету у 2018 році було зараховано 1289 осіб, а саме на: 

 1 курс (ОС «Бакалавр») – денна форма навчання – 496, заочна – 138;  

 ОС «Магістр» – денна – 238, заочна – 192; 

 старші курси – 77 осіб (для отримання другої вищої освіти), 91 особа 

(вступ на базі диплома молодшого спеціаліста), 43 особи (переведені та 

поновлені), 14 осіб (для здобуття паралельного навчання).  

 

Контингент студентів МДУ 

Станом на 1 грудня контингент студентів університету становить 3309 

студентів, з них на денній формі навчаються 2145 (1013 – бюджет; 1132 – 

контракт), на заочній – 1164 (125 – бюджет, 1039 – контракт). Порівнюючи 

показники минулих років, слід зазначити, що загальна кількість студентів 

залишилась майже незмінною, проте вже другий рік поспіль спостерігається 

тенденція щодо збільшення контингенту студентів заочної форми навчання  

(Рис. 2.8.). Так, у 2018 р. розподіл студентів за формами навчання представлений 

таким чином: 65 % – денна форма навчання, 35 % – заочна форма навчання (у 

2017 р. 68 % та 32 % відповідно); за фінансуванням навчання представлений 

таким чином: 34 % – за рахунок державного замовлення, 66 % – за рахунок коштів 

фізичних та юридичних осіб. 
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Рис. 2.8. Динаміка руху контингенту студентів у 2016-2018 рр. 

 

Розглядаючи окремо контингент студентів денної форми навчання (2145 

осіб), можна зробити висновок про майже рівномірний розподіл студентів, які 

навчаються за державним замовленням (1013 осіб, 47%) та за контрактом (1132 

особи, 53%).  

Аналіз контингенту студентів заочної форми навчання (1164 особи) 

свідчить про те, що розрив між контингентом студентів, що навчаються за 

державним замовленням (125 осіб, що становить 11 %), та за контрактом (1039 

осіб, що становить 89 %) складає 78 %. При цьому слід зазначити постійну 

тенденцію до збільшення частки студентів, що навчаються за рахунок коштів 

фізичних та/або юридичних осіб (Рис.2.9.). 

 

 

Рис. 2.9. Контингент студентів денної та заочної форм навчання, 2018-2019 н.р. 

 

Розподіл студентів денної форми за курсами навчання представлено на Рис. 

2.10. Переважна кількість студентів денної форми навчається на 1-4 курсах 
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ступеня «Бакалавр» (23, 22, 18 та 15% відповідно). Рівномірним є розподіл 

студентів 1 та 2 курсів магістратури – по 11%. 

Розподіл студентів заочної форми за курсами навчання представлено на  

Рис. 2.11. Маємо аналогічну ситуацію з денною формою навчання: більшість 

студентів навчається на 1-4 курсах ступеня «Бакалавр» (11, 24, 19 та 12 % 

відповідно), на 1 та 2 курсах магістратури навчається відповідно 16 та 18 % 

студентів заочної форми. 

 
Рис. 2.10. Розподіл студентів денної форми за курсами навчання 

 

Рис. 2.11. Розподіл студентів заочної форми за курсами навчання 

 

Розподіл студентів за факультетами Університету наведено на Рис.2.12. 

Слід зазначити, що переважна більшість студентів навчається на економіко-

правовому факультеті та факультеті філології та масових комунікацій (31 та 34 % 

відповідно). Майже однаковим є контингент студентів факультету іноземних мов 

(14 %), історичного факультету (12 %) та факультету грецької філології та 

перекладу (9%).  
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Загальна інформація щодо розподілу контингенту за курсами, 

факультетами, освітніми рівнями та формами навчання наведена у Таблиці 2.9. 

 
 

Рис. 2.12. Розподіл студентів за факультетами Маріупольського державного 

університету 

Протягом 2017–2018 навч. р. було відраховано 317 студентів, серед яких 

184 студенти (68 бюджет / 116 контракт) денної форми навчання та 133 студенти 

(11 бюджет / 122 контракт) заочної форми навчання. У розрізі факультетів 

інформація про кількість відрахованих подана на Рис. 2.13.  

 
 

Рис.2.13. Кількість відрахованих студентів у розрізі факультетів 

Університету за 2017-2018 н. р. 

 

Основні причини відрахування студентів: невиконання навчального плану, 

невиконання умов договору, особиста заява тощо. 
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Таблиця 2.9 

Контингент студентів Маріупольського державного університету 

 

Факультет 
Г

р
о

м
а
д

я
н

и
 

У
к

р
а

їн
и

 

Ін
о

зе
м

н
і 

г
р

о
м

а
д
я

н
и

 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Бакалавр Магістр Усього Бакалавр Магістр Усього 

держ. 

замовл. 
контракт 

держ. 

замовл. 
контракт 

держ. 

замовл. 
контракт 

держ. 

замовл. 

контрак

т 

держ. 

замовл

. 

контрак

т 

держ. 

замовл. 

контрак

т 

Економіко-

правовий 

факультет 

1009 31 203 313 51 95 254 408 35 202 0 141 35 343 

Історичний 

факультет 
384 4 98 121 35 15 133 136 9 69 5 36 14 105 

Факультет 

філології та 

масових 

комунікацій 

1123 15 235 301 73 49 308 350 43 295 19 123 62 418 

Факультет 

грецької 

філології та 

перекладу 

259 24 91 77 58 24 149 101 2 30 0 1 2 31 

Факультет 

іноземних мов 
420 40 120 102 49 35 169 137 8 69 4 73 12 142 

Разом 

громадян 

України 

3195  747 831 266 208 1013 1039 97 649 28 369 125 1018 

Разом 

іноземних 

громадян 

 114  83  10  93  16  5  21 

Разом по 

університету 
3309 747 914 266 218 1013 1132 97 665 28 374 125 1039 
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2.3. Організація і навчально-методичне забезпечення освітнього 

процесу та якість підготовки фахівців 

 

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу 

Підготовка фахівців у Маріупольському державному університеті 

відповідає вимогам Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», 

Постановам Кабінету Міністрів України, наказам Міністерства освіти і науки 

України та іншим нормативним актам у галузі освіти. Університет повною мірою 

дотримується статутних і нормативних положень щодо діяльності закладу вищої 

освіти, затверджених згідно з чинним законодавством.  

У 2018 році університетом продовжувалася імплементація Закону України 

«Про вищу освіту». Ректорат, структурні підрозділи університету розробляли нові 

та приводили у відповідність до Закону існуючі положення, що регулюють 

освітній процес в МДУ. 

Надання академічної автономії вимагає від університету вироблення 

власних підходів до організації освітнього процесу, що мають сприяти посиленню 

індивідуалізації навчання, створенню умов для академічної мобільності студентів 

та викладачів.  

Протягом поточного навчального року було розроблено, розглянуто на 

засіданні Науково-методичної ради та затверджено Вченою радою університету 

низку документів, що регламентують освітній процес: 

 Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в 

наукових та науково-методичних працях науково-педагогічних працівників та 

здобувачів вищої освіти МДУ 

 Положення про систему внутрішнього забезпечення якості в 

Маріупольському державному університеті 

 Положення про підготовку та експертизу дистанційних курсів у 

Маріупольському державному університеті  

 Етичний кодекс МДУ 

 Каталог елективних дисциплін для здобувачів вищої освіти за першим 

(бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями освіти. 

Для зменшення обсягів навчального навантаження кафедр і поступового 

переходу до 600 годин навчального навантаження на рік науково-педагогічних 

працівників було розроблено рекомендації та інструкції з формування робочих 

навчальних планів, обсягів навчального навантаження, розроблено зміни до норм 

навчального навантаження викладачів. 

Крім того, в процесі апробації деяких положень та імплементації Закону 

України «Про освіту» і Закону України «Про вищу освіту» було виявлено 
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необхідність внесення змін до них. Так, рішенням НМР було рекомендовано 

внесення змін до: 

 Методичних рекомендацій з розробки профілю освітніх програм 

 Методичних рекомендацій з розробки освітньо-професійних програм 

 Положення про порядок створення та організацію роботи 

Екзаменаційної комісії у Маріупольському державному університеті 

 Положення про кваліфікаційні роботи в Маріупольському 

державному університеті 

 Положення про академічну доброчесність в Маріупольському 

державному університеті 

 Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату у 

кваліфікаційних роботах студентів Маріупольського державного університету 

 Положення про науково-методичну комісію факультету 

Маріупольського державного університету 

 Положення про науково-методичну раду Маріупольського 

державного університету 

 Положення про комплекс навчально-методичного забезпечення 

навчальної дисципліни Маріупольського державного університету 

 Положення про факультет. 

Нормативно-правове забезпечення освітньої складової діяльності 

університету нараховує на сьогодні понад 50 положень, інструкцій, рекомендацій, 

що регулюють освітній процес в університеті. Таким чином, усі складові 

освітнього процесу регулюються відповідними локальними нормативними 

документами МДУ, що є виконанням вимог Закону України «Про вищу освіту» 

щодо автономії та самостійності закладу вищої освіти. 

З метою забезпечення відкритості та прозорості освітньої діяльності 

нормативні документи університету проходять процедуру обговорення та 

схвалення Науково-методичною радою та оприлюднюються на офіційному сайті 

Маріупольського державного університету. Удосконалення нормативної бази 

освітньої діяльності сприятиме подальшому розвитку системи внутрішнього 

забезпечення якості освітньої діяльності в Маріупольському державному 

університеті. 

 

Система внутрішнього забезпечення якості освіти 

У 2018 р. було розроблено та затверджено Вченою радою Положення про 

систему внутрішнього забезпечення якості, згідно з яким визначено такі 

принципи та процедури: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 
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2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення 

результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на 

інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 

програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої 

освіти та кваліфікації; 

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками 

закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і 

забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату. 

 

 
Рис.2.14. Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності в 

МДУ 
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Інформаційні системи для ефективного управління освітнім процесом 

Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім процесом є однією зі складових системи забезпечення якості 

Маріупольського державного університету. 

Автоматизація освітнього процесу, спрощення процедури роботи з даними, 

перехід на електронний документообіг є пріоритетними завданнями керівництва 

університету. Сьогодні в університеті активно використовуються АС «Деканат», 

яка призначена для організації та підтримки освітнього процесу в університеті. 

Автоматизована система «Деканат» 

АС «Деканат» дозволяє створити й підтримувати базу даних, в якій 

реєструється і формується така інформація:  

 структура освітнього процесу (факультети, кафедри, спеціальності, 

спеціалізації, навчальні плани, академічні групи, лекційні потоки);  

 навантаження кафедр;  

 відомості про всіх студентів університету (оцінки, відвідування 

занять, рух контингенту студентів); 

 аудиторний фонд, його використання. 

У 2017-2018 навч. році здійснювалось активне впровадження АС «Деканат» 

на факультетах університету: 

 випускникам ОС «Бакалавр» та «Магістр» 2018 р.в. були підготовлені 

додатки до дипломів за допомогою АС «Деканат»; 

 економіко-правовий факультет став експериментальним щодо 

впровадження АС «Деканат»; станом на 01.06.2018 в освітньому процесі на 

факультеті використовуються форми документів, згенеровані в АС «Деканат»: 

- відомості навчального закладу про хід екзаменаційної сесії;  

- відомості про рух контингенту студентів; 

- відомості обліку успішності та аркуші успішності студентів; 

- журнал реєстрації відомостей і аркушів успішності студентів; 

- навчальна картка студента; 

- академічна довідка; 

- довідка про навчання; 

- довідка щодо планового строку завершення навчання та отримання 

диплома в 2018 році; 

 в освітньому процесі на всіх факультетах університету 

використовуються форми документів, згенеровані у АС «Деканат»: 

- навчальна картка студента; 

- наказ про завершення навчання; 

- академічна довідка; 

- довідка про навчання; 
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- довідка щодо планового строку завершення навчання та отримання 

диплома в 2018 році; 

 Заплановано до 01.07.2019 р. внесення інформації про студентів усіх 

спеціальностей до АС «Деканат» з метою переходу до автоматизованого 

документообігу, обліку руху контингенту студентів тощо. 

 

Технології дистанційного навчання 

Впровадженням технологій дистанційного навчання в Університеті 

займається навчальна лабораторія з розвитку дистанційного навчання та 

автоматизованих систем управління, до завдань якої, серед інших,  входять 

адміністрування Навчального порталу МДУ, надання допомоги під час розробки 

дистанційних курсів тощо. 

На виконання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності з метою 

якісної підготовки студентів університету комплекси навчально-методичного 

забезпечення навчальних дисциплін оприлюднюються на Навчальному порталі 

МДУ, розташованому на платформі СДО Moodle (рис. 2.15).  

Рис.2.15. Навчальний портал МДУ 

 

Платформа постійно оновлюється та еволюціонує. Навчальний портал МДУ 

пропонує користувачам комфортну навігацію, сучасні засоби комунікації, корисні 

інформери та посилання (рис. 2.16). Інтерфейс сайту підтримує 6 мов: українська, 

англійська, французька, новогрецька, італійська, російська. Також на сайті 

передбачено можливість налаштування особистих кабінетів, ведення блогів, 

швидких переходів на офіційний сайт МДУ, веб-сторінки приймальної комісії, 

школи «Поліглот», центру «Донбас-Україна» та електронні ресурси наукової 

бібліотеки. 
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Рис. 2.16. Корисні посилання Навчального порталу 

 

У рубриці сайту «Серія безкоштовних онлайн-курсів» створено категорію 

«Доступна освіта: інтернет-платформа для молоді з Донбасу та Криму» задля 

підтримки проекту Фонду «Відкрита політика» (рис. 2.17).  

 

 
Рис.2.17. Категорія «Доступна освіта»: інтернет-платформа для молоді з 

Донбасу та Криму» 
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Продовжує зростати загальна кількість переглядів Навчального порталу 

МДУ, про що свідчить статистика сайту (рис. 2.18.).  

Рис 2.18. Статистика переглядів на порталі за квітень-травень 2017 р. та 

жовтень-листопад 2018 р. 

 

Аналіз даних показав, що збільшенню відвідуваності ресурсу сприяла 

публікація КНМЗНД та створення 6 курсів з історії України, української мови та 

літератури, фізичної та соціально-економічної географії України в рамках проекту 

Open Distance Learnіng «Дистанційне навчання українознавчих курсів для учнів з 

тимчасово окупованих територій» (рис.2.19.). Усі матеріали розміщено на сайті у 

вільному доступі. 

 

Рис 2.19. Українознавчі дистанційні курси для учнів з тимчасово 

окупованих територій 
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Також порівнянно з минулим навчальним роком підвищилась активність 

зареєстрованих користувачів сайту: абітурієнтів, здобувачів вищої освіти, 

викладачів університету (рис. 2.20. – 2.21.).   

Рис.2.20. Відвідуваність Навчального порталу зареєстрованими 

користувачами: студентами та викладачами МДУ  

(лютий – березень 2018 року) 

Рис. 2.21. Відвідуваність Навчального порталу зареєстрованими 

користувачами: студентами та викладачами МДУ  

(жовтень – листопад 2018 року) 
 

На Навчальному порталі створено та опубліковано понад 1700 дистанційних 

курсів, комплексів навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін 

(КНМЗНД), що використовуються під час освітнього процесу та проведення 

підсумкових контрольних заходів (рис. 2.22. – 2.23.). 

 
Рис. 2.22. Інформація щодо оприлюднення на Навчальному порталі 

навчально-методичних матеріалів за спеціальностями університету у 2018 р. 
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Рис.2.23.  Порівняльні показники кількості зареєстрованих користувачів, 

створених ДК, опублікованих КНМЗНД та відвідуваності Навчального порталу 

МДУ (станом на квітень 2018  р. та грудень 2018 р.) 

 

Протягом 2018 року співробітники відділу дистанційного навчання 

надавали допомогу викладачам Університету з розробки дистанційних курсів 

шляхом проведення методичних семінарів на кафедрах, участі в курсах, які 

щорічно організовуються Центром підвищення кваліфікації та післядипломної 

освіти за програмою «Розробка дистанційного курсу». Кількість фахівців, які 

підвищили кваліфікацію у сфері дистанційного навчання в МДУ у 2018 р., 

становіть 66 осіб. З ініціативи Приймальної комісії університету та кафедри 

соціальних комунікацій успішно протестовано можливість дистанційного 

проведення творчого конкурсу з журналістики. 

 

Освітньо-професійні програми 

У 2018 р. університетом відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і 

науки України щодо структури освітніх програм (лист № 1/9-239 від 28.04.2017)  

були розроблені й затверджені нові освітньо-професійні програми за 

спеціальностями за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями 

вищої освіти, які ґрунтуються на студентоцентрованому та компетентнісному 

підходах та  передбачають формування та розвиток у здобувачів вищої освіти 

загальних та професійних компетентностей відповідно до європейської якості 

освіти. 



42 
 

Згідно з нормативними документами Міністерства освіти і науки України у 

2018 р. в університеті були оновлені Методичні рекомендації з розробки профілю 

освітніх програм; Методичні рекомендації з розробки освітньо-професійних 

програм.  

За звітний період компетентнісний підхід в освітньому процесі 

реалізовувався, серед іншого, шляхом залучення видатних викладачів закладів 

вищої освіти не тільки України, а й провідних університетів Європи, 

налагодження співпраці з підприємствами, організаціями, установами, які є 

потенційними роботодавцями (у рамках проходження практики, залучення до 

науково-дослідної діяльності, реалізації спільних проектів,  грантів, програм). 

Для забезпечення прозорості та привабливості освітніх програм, 

підтримання їхньої актуальності та попиту на них розроблено механізм, що 

включає: 

 порядок розробки та формулювання очікуваних цілей і результатів 

навчання, рекомендації та нормативні вимоги щодо створення освітньо-

професійних програм, навчальних планів і навчальних програм дисциплін 

(зокрема, Методичні рекомендації з розробки профілю освітніх програм, 

Методичні рекомендації з розробки освітніх програм у Маріупольському 

державному університеті, Рекомендації з розробки навчальних планів (робочих 

навчальних планів) на поточний навчальний рік); 

 порядок внутрішньої експертизи, оцінки та затвердження програм, 

навчальних планів і навчальних програм дисциплін (зокрема, Положення про 

підготовку наукових, навчальних та навчально-методичних видань у 

Маріупольському державному університеті, Положення про комплекс навчально-

методичного забезпечення навчальної дисципліни у Маріупольському 

державному університеті). 

Крім того, передбачається створення механізмів, які включають умови 

реалізації освітньо-професійних програм, їх забезпеченість відповідними 

навчальними ресурсами; аналіз ефективності реалізації навчальних програм, 

розробку процедур регулярного періодичного перегляду програм за участю 

стейкхолдерів, студентів та інших зацікавлених сторін. 

Станом на 01.12.2018 в Університеті здійснюється підготовка за 39 

освітньо-професійними програмами на першому (бакалаврському) рівні та 32 

освітньо-професійними програмами на другому (магістерському) рівні (Таблиця 

2.10.).  

До кожної програми розроблено Профіль, що коротко та стандартизовано 

представляє інформацію про освітню програму українською та англійською 

мовами. На виконання нормативних документів Міністерства освіти і науки 

України, з метою забезпечення публічності інформації про освітні програми та 
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залучення майбутніх абітурієнтів освітньо-професійні програми, профілі 

освітньо-професійних програм розміщені на офіційному сайті університету. 

 

Таблиця 2.10. 

Освітньо-професійні програми 

№ п/п 
Код та назва 

спеціальності  
Спеціалізація  Освітньо-професійна програма 

Освітній ступінь «Бакалавр» 

1.  
012 Дошкільна 

освіта 
 Дошкільна освіта 

2.  
013 Початкова 

освіта 
 Початкова освіта 

3.  

014 Середня 

освіта 

014.01 Українська мова і 

література 

Середня освіта. Українська мова і 

література 

4.  
014.02 Мова і література 

(італійська) 

Середня освіта. Мова і література 

(італійська) 

5.  
014.02 Мова і література 

(німецька) 

Середня освіта. Мова і література 

(німецька) 

6.  
014.02 Мова і література 

(новогрецька) 

Середня освіта. Мова і література 

(новогрецька) 

7.  
014.02 Мова і література 

(російська) 

Середня освіта. Мова і література 

(російська) 

8.  
014.02 Мова і література 

(французька) 

Середня освіта. Мова і література 

(французька) 

9.  
014.02 Мова і література 

(англійська) 

Середня освіта. Мова і література 

(англійська) 

10.  014.03 Історія Середня освіта. Історія 

11.  014.11 Фізична культура Середня освіта. Фізична культура 

12.  

029 Інформаційна, 

бібліотечна та 

архівна справа 

 
Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа 

13.  
032 Історія та 

археологія 
 Історія  

14.  
034 

Культурологія 
 Культурологія 

15.  

035 Філологія 

035.01 українська мова 

та література 

Філологія. Українська мова та 

література 

16.  
035.034  

слов’янські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - 

російська 

Філологія. Мова і література 

(російська) 

17.  
Філологія. Переклад (українська, 

російська, польська) 

18.  035.041 германські мови Філологія. Мова та література 
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та літератури (переклад 

включно), перша - 

англійська 

(англійська) 

19.  Філологія. Переклад (англійська) 

20.  

035.043 германські мови 

та літератури (переклад 

включно), перша - 

німецька 

Філологія. Мова і література 

(німецька) 

21.  
035.052 романські мови 

та літератури (переклад 

включно), перша - 

італійська 

Філологія. Мова та література 

(італійська) 

22.  Філологія. Переклад (італійська) 

23.  

035.055 романські мови 

та літератури (переклад 

включно), перша - 

французька 

Філологія. Мова та література 

(французька) 

24.  
035.081 новогрецька 

мова і література 

(переклад включно) 

Філологія. Мова та література 

(новогрецька) 

25.  Філологія. Переклад (новогрецька) 

26.  051 Економіка   Міжнародна економіка 

27.  052 Політологія  Політологія 

28.  053 Психологія   Практична психологія 

29.  054 Соціологія  Соціологія 

30.  

061 Журналістика 

 061 Журналістика 

31.   
Журналістика. Реклама та зв’язки 

з громадськістю 

32.  073 Менеджмент  Менеджмент 

33.  081 Право  Право 

34.  101 Екологія   

Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване 

природокористування 

35.  
124 Системний 

аналіз 
 Системний аналіз 

36.  125 Кібербезпека  Кібербезпека 

37.  242 Туризм  Туризм 

38.  

291 Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні студії  

 Міжнародні відносини 

39.  

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

 Міжнародний бізнес 

Освітній ступінь «Магістр» 



45 
 

1.  
012 Дошкільна 

освіта 
 Дошкільна освіта 

2.  

014 Середня 

освіта  

014.01 Українська мова і 

література 

Середня освіта. Українська мова і 

література 

3.  
014.02 Мова і література 

(німецька) 

Середня освіта. Мова і література 

(німецька) 

4.  
014.02 Мова і література 

(російська) 

Середня освіта. Мова і література 

(російська) 

5.  
014.02 Мова і література 

(англійська) 

Середня освіта. Мова і література 

(англійська) 

6.  014.03 Історія Середня освіта. Історія 

7.  
017 Фізична 

культура і спорт 
 Фізична культура  

8.  

029 Інформаційна, 

бібліотечна та 

архівна справа 

 
Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа 

9.  
032 Історія та 

археологія 
 Історія  

10.  

035 Філологія  

035.01 українська мова 

та література 

Філологія. Українська мова та 

літературу 

11.  
035.034  

слов’янські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - 

російська 

Філологія. Мова та література 

(російська) 

12.  
Філологія. Переклад (українська, 

російська, польська) 

13.  
035.041 германські мови 

та літератури (переклад 

включно), перша - 

англійська 

Філологія. Мова та література 

(англійська) 

14.  Філологія. Переклад (англійська) 

15.  

035.043 германські мови 

та літератури (переклад 

включно), перша - 

німецька 

Філологія. Мова та література 

(німецька) 

16.  

035.052 романські мови 

та літератури (переклад 

включно), перша - 

італійська 

Філологія. Переклад (італійська) 

17.  
035.081 новогрецька 

мова і література 

(переклад включно)  

Філологія. Мова та література 

(новогрецька) 

18.  Філологія. Переклад (новогрецька) 

19.  051 Економіка   Міжнародна економіка 

20.  053 Психологія   Практична психологія 

21.  
061 Журналістика 

 Журналістика 

22.   Журналістика. Реклама та зв’язки 



46 
 

з громадськістю 

23.  

073 Менеджмент 

 
Менеджмент організацій і 

адміністрування 

24.   
Менеджмент. Управління 

фінансово-економічною безпекою 

25.   
Менеджмент. Управління закладом 

загальної середньої освіти 

26.  081 Право  Право 

27.  101 Екологія   
Екологія та охорона навколишнього 

середовища 

28.  
124 Системний 

аналіз 
 Системний аналіз 

29. 2 242 Туризм  Туризм 

30.  

281 Публічне 

управління та 

адміністрування  

 
Публічне управління та 

адміністрування 

31.  

291 Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні студії  

 Міжнародні відносини 

32.  

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

 

 
Міжнародні економічні відносини. 

Міжнародний бізнес 

 

На основі освітньо-професійних програм розроблено відповідні навчальні 

плани, пояснювальні записки до навчальних планів, робочі навчальні плани для 

здобувачів вищої освіти за ступенем бакалавра та магістра на поточний 

навчальний рік відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту», 

Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти», інструктивних листів МОН 

України. 

Особлива увага під час розробки освітніх програм та навчальних планів 

приділяється варіативній складовій, оскільки Законом передбачена можливість 

вибору студентом 25% навчальних дисциплін від загальної кількості кредитів у 

межах, встановлених відповідною освітньою програмою та навчальним планом. 

Для більш повного задоволення освітніх і кваліфікаційних запитів суспільства, 

ефективнішого використання можливостей закладу освіти, врахування 

регіональних потреб у МДУ розроблено і запроваджено з 2015 року нову 

процедуру вибору студентом навчальних дисциплін на підставі «Положення про 
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вибіркові дисципліни у Маріупольському державному університеті» та «Каталогу 

елективних дисциплін». 

У 2018 році було продовжено процедуру  вибору студентами елективних 

дисциплін за допомогою Google-form, розміщених на офіційному сайті 

Університету (Таблиця 2.11.). 

Таблиця 2.11. 

Елективні дисципліни циклу загальної підготовки, які були обрані 

найбільшою кількістю студентів 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання дисципліни 
Назва дисципліни 

Кількість 

студентів, які 

обрали 

дисципліну 

Культурології та інформаційної 

діяльності 

Культурологія 49 

Прикладна етика 50 

Математичних методів та 

системного аналізу 

Комп’ютерні технології в 

інноваційному навчанні іноземним 

мовам 

41 

Педагогіки та освіти 
Сімейна педагогіка і домашнє 

виховання 
40 

Філософії та соціології 
Логіка 103 

Релігієзнавство 88 

Соціальних комунікацій Спічрайтинг 79 

Англійської філології 
Основи красномовства та культури 

ділового спілкування 
55 

Практичної психології 
Психологія спілкування та корекція 

особистості 
91 

 

Оцінювання здобувачів вищої освіти 

Система оцінювання в Маріупольському державному університеті включає 

вхідний, поточний, семестровий, ректорський контроль знань, комплексні 

контрольні роботи та атестацію здобувачів вищої освіти, що проводяться 

відповідно до локальних нормативних актів: Положення про організацію 

освітнього процесу у Маріупольському державному університеті, Положення про 

організацію контролю та оцінювання успішності навчання здобувачів вищої 

освіти в МДУ, Положення про ректорський контроль знань студентів 

Маріупольського державного університету, Рекомендацій щодо підготовки та 

проведення комплексних контрольних робіт, Положення про порядок створення 

та організацію роботи Екзаменаційної Комісії у Маріупольському державному 

університеті.  

Якість підготовки фахівців за спеціальностями характеризується 

показниками успішності студентів за результатами екзаменаційних сесій.  
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Згідно з результатами зимової та літньої екзаменаційних сесій 2017-2018 

н.р., навчальні здобутки студентів університету знаходяться на рівні вище 

середнього.  

З метою визначення рівня якості викладання навчальних дисциплін, 

оцінювання залишкових знань студентів для проведення аналізу якості навчання в 

університеті на початку кожного навчального семестру проводяться ректорські 

контрольні роботи, до участі в яких залучаються студенти 2-4 курсів освітнього 

ступеня «Бакалавр» та 2-го року навчання освітнього ступеня «Магістр» денної 

форми навчання. Узагальнені результати щодо ректорських контрольних робіт 

подано в  Таблиці 2.12. 

 

Таблиця 2.12. 

Результати проведення ректорських контрольних робіт 

Семестр Кількість проведених 

ректорських 

контрольних робіт 

Кількість дисциплін Кількість студентів 

Весняний семестр 

2017-2018 н.р. 

14 12 229 

Осінній семестр 

2018-2019 н.р. 

20 14 254 

Усього 

 2018 р. 

34 26 483 

 

Рейтингове оцінювання студентів 

Одним з ключових принципів системи забезпечення якості МДУ є щорічне 

оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних 

працівників університету.  

Рейтингове оцінювання діяльності студентів регулюється: 

 Законом України «Про вищу освіту» (Р VІ ст. 32 п.7);  

 Правилами призначення академічних та соціальних стипендій в МДУ; 

 Порядком формування рейтингу успішності. 

Рейтинг успішності студентів МДУ формується з 3 складових: навчальної, 

наукової, соціальної. При цьому навчальна складова становить 90 % рейтингового 

бала. 

Основними видами діяльності студентів, що включаються до рейтингу 

успішності, є: 

 навчальна діяльність; 

 наукова (науково-технічна) діяльність; 

 соціальна активність (громадська, творча, спортивна діяльність). 

Рейтинг успішності студентів враховується при:  
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- призначенні академічних стипендій (у т.ч. іменних стипендій, стипендій, 

заснованих Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом 

Міністрів України);  

- призначенні соціальних стипендій; 

- переведенні студентів на вакантні місця державного замовлення; 

- покращенні умов проживання в гуртожитку та поселенні на наступний 

навчальний рік;  

- заохоченні, у тому числі матеріальному;  

- формуванні наукового резерву та рекомендації до вступу до 

аспірантури;  

- інших випадках, які потребують порівняння результатів діяльності 

студентів. 

Рейтинг студентів щосеместрово оприлюднюється на офіційному сайті 

Університету. 

За результатами рейтингового оцінювання за підсумками літньої 

екзаменаційної сесії 282 студентів (45 %) отримують академічну стипендію, з них 

183 особи отримують стипендію у підвищеному розмірі. Крім того, 168 особам 

(45 %) з числа студентів 1-х курсів ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» також було 

призначено стипендію. У розрізі факультетів показники призначення стипендій 

представлено на Рис. 2.24-2.25. 

 
 

Рис.2.24. Кількість академічних стипендій у розрізі факультетів 

університету 

ФІМ; 74

ФФМК; 136

ЕПФ; 116

ІФ; 58

ФГФП; 66
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Рис. 2.25. Кількість академічних стипендій у підвищеному розмірі у розрізі 

факультетів університету 

У 2017-2018 навчальному році 24 кращих студенти отримали іменні 

стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України, Маріупольської міської ради, Першого українського уряду та стипендії 

імені М. С. Грушевського (Табл. 2.13.).  

 

Таблиця 2.13.  

Іменні стипендії, призначені студентам  

Маріупольського державного університету у  2018 р. 
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2016-2017 2 5 1 3 - - 4 15 

2017-2018 4 5 1 1 2 2 9 24 

 

Отже, якісні характеристики здобувачів вищої освіти є одним з критеріїв 

ефективності освітньої діяльності університету. 

 

ФІМ; 24

ФФМК; 68

ЕПФ; 51

ІФ; 20

ФГФП; 20



51 
 

Практична підготовка 

Маріупольський державний університет сприяє створенню умов для 

побудови випускниками успішної кар’єри, дбає, щоб кожен з них був 

конкурентоспроможним на ринку праці. Для цього важливе значення має 

практична підготовка, оскільки певна частка здобувачів вищої освіти МДУ 

забезпечується першим робочим місцем вже на етапі проходження практики.  

На сьогодні діє 134 договори про проведення практик здобувачів вищої 

освіти МДУ: 83 – з підприємствами, установами, організаціями; 36 – із закладами 

середньої освіти; 15 – із закладами дошкільної освіти (Структуру договорів про 

практичну підготовку здобувачів вищої освіти МДУ надано на рис.2.26.). 

У рамках практичної підготовки здобувачів вищої освіти МДУ співпрацює з 

підприємствами, установами та організаціями, розташованими не лише в 

Донецькій області, але й в інших регіонах України. 

Серед договорів про практичну підготовку здобувачів вищої освіти МДУ 

найбільша частка припадає на договори з підприємствами, установами та 

організаціями, які складають – 62% (83 договори) від загальної кількості 

договорів: з державними установами та органами виконавчої влади – 12; зі 

структурними підрозділами Міністерства юстиції України – 11; з економічними та 

фінансовими установами – 11; з засобами масової інформації – 7; з закладами 

охорони здоров’я – 7; з туристичними фірмами – 6; з адвокатами – 6; з 

комунальними підприємствами – 6; з громадськими організаціями – 5; з готелями 

та ресторанами – 5; інші договори – 7.  

 

 
Рис. 2.26. Структура договорів про практичну підготовку здобувачів вищої 

освіти МДУ, 2018 р. 

 

 

 



52 
 

2.4. Працевлаштування випускників університету 

У зв’язку зі складною соціально-економічною ситуацією, яка склалась у 

регіоні, починаючи з 2015 року спостерігається тенденція до зменшення рівня 

працевлаштування випускників МДУ. Протягом 2014-2018 рр. показники 

працевлаштування на ОС «Магістр» коливаються в межах 70% (рис. 2.27.). 

 
Рис. 2.27. Динаміка працевлаштування випускників МДУ ОС «Магістр» у 

2014-2018 рр. (у %) 

 

Серед випускників ОС «Магістр» 2018 р. працевлаштовано 68%. 

Пріоритетною для працевлаштування традиційно залишилася сфера освіти, в якій 

працевлаштовані 48% випускників. На другому місці за кількістю 

працевлаштованих йде юридична сфера (10%) та бібліотечна сфера (9%). В 

органах державної влади та громадських організаціях працюють 7% випускників, 

у виробничій та фінансовій сфері – 6%. У туристичній сфері, у тому числі 

перекладачами, працює 4%, у засобах масової інформації та сфері послуг 

(громадське харчування, торгівля) – по 3% випускників відповідно; в інших 

сферах працевлаштовано 10 % випускників. 
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Рис. 2.28. Сфери працевлаштування випускників ОС «Магістр» МДУ у 2018 р. 

 

У МДУ діє практика укладання договорів про співробітництво з 

підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, які містять 

пункт про сприяння працевлаштуванню випускників МДУ на їх базі. Серед них 

слід відзначити договори про співробітництво з Головним управлінням 

Національної поліції в Донецькій області, Відділом протидії кіберзлочинам у 

Донецькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, 

Інститутом економіки промисловості НАН України, Інститутом психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України, Департаментом освіти Маріупольської міської 

ради, Маріупольським міським центром зайнятості, Громадською організацією 

«Фонд розвитку Маріуполя» тощо. У 2018 р. було підписано Меморандум про 

співпрацю з Центральним об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України у 

м. Маріуполі Донецької області, Меморандум про взаємодію та співробітництво з 

Донецьким апеляційним судом, Договір про співробітництво з Головним 

управлінням Державної фіскальної служби у Донецькій області. Цілеспрямована 

політика університету дозволила на сьогодні укласти 73 договори про 

співробітництво з підприємствами, установами та організаціями. 

МДУ взаємодіє з питань працевлаштування випускників з Маріупольським 

міським та районними центрами зайнятості, Маріупольською міською радою та 

органами виконавчої влади. У 2018 р. університет брав участь у загальноміських 

та районних ярмарках професій. Було проведено ряд інформаційних заходів, 

метою яких стало залучення здобувачів вищої освіти старших та випускних курсів 

до освітніх програм, спрямованих на розвиток професійних та лідерських якостей 

молоді: 
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 ІV Муніципальна школа (спільний проект «Фонду розвитку Маріуполя» 

та Маріупольської міської ради), випускники якої отримали можливість пройти 

стажування та зайняти вакантну посаду в Маріупольській міській раді; 

 проект «Skills Lab» за напрямками «Успішна кар’єра» та «Власна 

справа» (під егідою «Маріупольської Спілки молоді»), яка передбачала розвиток 

навичок з пошуку роботи, складання резюме, написання бізнес-плану, розробки та 

створення власного бізнесу. 

Також були проведені зустрічі студентів випускних курсів з потенційними 

роботодавцями: представниками Маріупольської міської ради, першим 

заступником начальника Головного територіального управління юстиції у 

Донецькій області Оленою Павловою, керівником напрямку трудових ресурсів 

Східного управляння ПАТ КБ «Приват Банк» Інною Смолій тощо. 

З метою сприяння працевлаштуванню здобувачів вищої освіти та 

випускників у МДУ проводилися презентації закордонних стажувань. 22 березня 

2018 р. відбулася зустріч здобувачів вищої освіти з директором з розвитку 

компанії «Selfinvest», яка спеціалізується на офіційному працевлаштуванні 

студентів у Німеччині. 31 жовтня 2018 р. студенти зустрілися з адміністрацією 

туристичної компанії «Calypso Tour Ua», були обговорені можливості 

проходження оплачуваної практики студентів на туристичних курортах 

Туреччини, Болгарії, Словаччини. 

24 квітня 2018 р. на базі МДУ під егідою Євросоюзу вже вдруге був 

проведений «День кар’єри». Даний захід було спрямовано на інформування 

здобувачів вищої освіти про шляхи професійного зростання і кар’єрні можливості 

для молоді в європейському вимірі. У ньому взяли участь представники близько 

30 роботодавців, які представляли органи місцевого самоврядування, банківські 

установи, адвокатські компанії, підприємства сфери послуг, громадські 

організації та благодійні фонди. «День кар’єри» відвідало понад 400 осіб.   

Таким чином, збереження стабільних показників працевлаштування 

випускників протягом останніх чотирьох років свідчить про результативність 

обраної МДУ стратегії у сфері працевлаштування, спрямованої на розширення 

партнерських стосунків між університетом з одного боку та підприємствами, 

установами, організаціями м. Маріуполя з іншого, що дозволяє забезпечувати 

здобувачів вищої освіти МДУ першим робочим місцем одразу після завершення 

університету та під час навчання на випускних курсах.  

 

Академічна доброчесність 

Для запобігання та виявлення фактів академічного плагіату у наукових 

працях науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти в 

університеті поступово впроваджуються заходи, спрямовані на активізацію 
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академічної доброчесності. У 2018 р. на підставі рекомендацій Міністерства 

освіти і науки України було розроблено Положення про запобігання та виявлення 

академічного плагіату в наукових та науково-методичних працях науково-

педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти МДУ, внесено зміни до 

Положення про академічну доброчесність у Маріупольському державному 

університеті, вдосконалено електронний репозитарій навчально-методичних та 

наукових доробків викладачів університету, здійснюється перевірка 

кваліфікаційних робіт студентів за допомогою системи пошуку текстових збігів 

Unplag відповідно до Положення про запобігання та виявлення академічного 

плагіату у кваліфікаційних роботах студентів Маріупольського державного 

університету. 

Підбиваючи підсумки, потрібно зазначити, що результати вступної 

кампанії, динаміка руху контингенту студентів, якісні характеристики здобувачів 

вищої освіти свідчать про стабільну привабливість Маріупольського державного 

університету. 

У 2018 р. університетом проводилася системна робота щодо імплементації 

Закону України «Про вищу освіту», вдосконаленню  системи внутрішнього 

забезпечення якості освіти, її моніторингу відповідно до вимог чинного 

законодавства.  

Таким чином, загальна характеристика організації та навчально-

методичного забезпечення навчального процесу, якість підготовки фахівців 

дозволяють звітувати про виконання пп. 1,3-4,9,15,18 ч.6 Контракту. 

 

Завдання на 2019 рік: 

 здійснення необхідних заходів для акредитації напрямів підготовки та 

освітніх програм, у т.ч. проходження первинної акредитації з напряму підготовки 

6.030104 Політологія, освітньо-професійних програм за першим (бакалаврським) 

та другим (магістерським) рівнями відповідно до наказу МОН України від 

30.10.2017 № 1432 «Про визнання освітніх програм першого (бакалаврського), 

другого (магістерського) рівнів вищої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» такими, що акредитовані на підставі чинних сертифікатів 

про акредитацію спеціальностей»; 

 розширення провадження освітньої діяльності та ліцензування нових 

спеціальностей 281 Публічне управління та адміністрування, 293 Міжнародне 

право за першим (бакалаврським) рівнем; 

 перегляд структури та змісту освітньо-професійних програм, навчальних 

планів за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями відповідно 

до затверджених стандартів вищої освіти; 
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 оновлення переліку освітньо-професійних програм; 

 подальший розвиток внутрішньоуніверситетської системи управління 

якістю, вдосконалення системи моніторингу якості освіти; 

 організація внутрішньої експертизи та перегляду освітніх програм за 

спеціальностями університету, проведення опитування стейкхолдерів, 

зацікавлених у контролі якості освіти, – роботодавців, студентів, викладачів – 

щодо ефективної організації освітнього процесу з метою відповідності потребам 

студентів та ринку праці; 

 подальший розвиток інформаційних систем з метою підвищення 

ефективності управління та організації освітнього процесу (зокрема, АС 

«Деканат», «Навчальний портал МДУ»); 

 забезпечення публічності та прозорості інформації щодо організації 

навчальної і навчально-методичної роботи;  

 реалізація механізму академічної доброчесності; 

 використання іноземної мови під час викладання окремих навчальних 

дисциплін та підготовки і захисту кваліфікаційних робіт студентів; 

 реалізація академічної автономії університету через подальший розвиток 

науково-методичного забезпечення освітнього процесу, імплементацію положень 

Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту»; 

 розширення бази договорів про співробітництво та практичну 

підготовку здобувачів вищої освіти; проведення системної роботи щодо 

зміцнення довготривалих двосторонніх відносин між МДУ та роботодавцями на 

рівні університету, факультетів, кафедр; 

 посилення інформаційно-роз’яснювальної роботи зі здобувачами вищої 

освіти, випускниками та роботодавцями з питань організації та проведення 

практик, працевлаштування, стажувань тощо. 
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ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ 

РОБОТИ 

 

3.1.  Аналіз основних результатів наукових досліджень і проведення 

науково-практичних конференцій 

Розвиток науково-дослідної роботи в МДУ – один з тих, якому надається 

пріоритет і створюються умови для ефективного розвитку. Визначається і 

регламентується Законами України «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-

технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про 

інноваційну діяльність», Статутом МДУ, наказами та інструктивними листами 

МОН України, рішеннями вченої ради, наукової ради, науково-методичної ради 

університету, нарад, семінарів, конференцій з наукових питань.  

У наукових дослідженнях викладачів університету важливе місце посідають 

тематичні планові дослідження. Науково-дослідна робота в МДУ проводиться в 

рамках 4 пріоритетних тематичних напрямів:  

 розвиток і впровадження новітніх технологій у неперервній професійній 

освіті;  

 правові науки;  

 світове господарство та міжнародні економічні відносини;  

 розробка та впровадження новітніх технологій соціальних комунікацій. 

Відповідно до частини 3 статті 19 Закону України «Про наукову на науково-

технічну діяльність», вищі навчальні заклади в частині провадження ними 

наукової (науково-технічної) діяльності підлягають державній атестації в 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України та затвердженому 

постановою КМУ від 22 серпня 2018 року № 652 «Деякі питання проведення 

державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової 

(науково-технічної) діяльності». 

Відповідно до листа МОН України від 15.11.2018 №1/9-708 «Щодо 

апробації проекту Методики проведення державної атестації закладів вищої 

освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності в 

розрізі наукових напрямів, затверджених постановою КМУ від 22 серпня 2018 р. 

№ 652» Маріупольський державний університет узяв участь у процесі апробації 

вищезазначеної Методики. Здійснено оцінку наукового потенціалу та 

результативності науково-дослідної роботи Маріупольського державного 

університету за період 2013 – 2017 років за науковими напрямами кафедр: 

- суспільні науки: кафедра права та публічного адміністрування, кафедра 

економіки та міжнародних економічних відносин, кафедра менеджменту, кафедра 

соціальних комунікацій, кафедра дошкільної освіти, кафедра практичної 
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психології, кафедра фізичного виховання, спорту та здоров’я людини, кафедра 

міжнародних відносин та зовнішньої політики, кафедра педагогіки та освіти; 

- гуманітарні науки та мистецтво: кафедра грецької філології та перекладу, 

кафедра слов’янської філології та перекладу, кафедра теорії та практики 

перекладу, кафедра української філології, кафедра історичних дисциплін, кафедра 

культурології та інформаційної діяльності, кафедра філософії та соціології, 

кафедра англійської філології, кафедра німецької та французької філології, 

кафедра італійської філології; 

- математичні науки та природничі науки: кафедра математичних методів та 

системного аналізу, кафедра раціонального природокористування та охорони 

навколишнього середовища. 

У 2018 році в університеті виконувалось 22 науково-дослідні роботи (НДР), 

з них: 

 за видом фінансування: 1 НДР за рахунок бюджетних коштів, 21 НДР – за 

рахунок власних і залучених коштів; 

 за видом роботи:   14 фундаментальних (у т.ч. 1 – бюджетне 

фінансування), 8 прикладних. 

За рахунок власних і залучених коштів виконувалась 21 НДР (з них 13 

фундаментальних, 8 прикладних). З червня 2018 року анульовано розробку 1 

фундаментального дослідження, зареєстрованого в УкрІНТЕІ: «Специфіка 

перекладу нормованої літературної мови та діалектів новогрецької мови», 

державний реєстраційний №0115U003037, наук.керівник Воєвутко Н.Ю., к.пед.н., 

доц. 

Закінченими у 2018 році є 5 фундаментальних НДР (з них 1 виконувалась за 

рахунок коштів державного бюджету і 4 НДР – за  власні і залучені кошти) та 3 

прикладні НДР. 

Закінченими за звітний період фундаментальними НДР є: 

1. «Південно-східний регіон України в умовах суспільно-політичної 

кризи», державний реєстраційний №0116U000055, науковий керівник – 

Балабанов К.В., доктор політичних наук, професор (за рахунок бюджетних 

коштів); 

2. «Актуальні проблеми української філології», державний реєстраційний 

№ 0114U003024, науковий керівник – Хорошков М.М., кандидат філологічних наук, 

доцент (за рахунок власних коштів); 

3. «Управління фінансово-економічною безпекою держави та шляхи 

запобігання зовнішнім та внутрішнім прогнозам», державний реєстраційний 

№0115U003040, науковий керівник – Омельченко В.Я., доктор економічних наук, 

професор (за рахунок власних коштів); 
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4. «Актуальні проблеми мовознавства, літературознавства та 

лінгводидактики у сучасній парадигмі гуманітарного знання», державний 

реєстраційний №0115U003035, науковий керівник – Гутнікова А.В.,  кандидат 

філологічних наук, доцент (за рахунок власних коштів); 

5. «Інформація та культура як онтологічна основа сталого розвитку 

людства», державний реєстраційний №0115U003038, науковий керівник – 

Батичко Г.І., кандидат наук з мистецтвознавства, доцент (за рахунок власних 

коштів). 

Закінченими за звітний період прикладними НДР є: 

1. «Середземномор’я у сучасних регіональних та глобальних процесах», 

державний реєстраційний №0115U003039, науковий керівник – Балабанов К.В., 

доктор політичних наук, професор (за рахунок власних коштів); 

2. «Теоретичні і методичні засади формування освітньо-професійних і 

освітньо-наукових програм у магістратурі вищого навчального закладу», 

державний реєстраційний №0115U003041, науковий керівник – Задорожна-

Княгницька Л.В., кандидат педагогічних наук, доцент (за рахунок власних 

коштів); 

3. «Італійська мова, література та культура: історичні традиції та 

сучасний стан», державний реєстраційний №0115U003031, науковий керівник – 

Сабадаш Ю.С., доктор культурології, професор (за рахунок власних коштів) 

Таблиця  3.1. 

Науково-дослідні теми, що розроблялися в МДУ у 2018 році 

№ Фундаментальні дослідження Наук. керівник 

1 

«Південно-східний регіон України в умовах суспільно-політичної 

кризи», державний реєстраційний №0116U000055  

Балабанов К.В., 

д.політ.н., проф., 

бюджетні кошти 

2 

«Теоретико-методологічне забезпечення та розробка 

інструментарію модернізаційної моделі регіонального розвитку в 

нових територіально-просторових умовах», державний 

реєстраційний №0118U000551 

Булатова О.В., 

д.е.н., проф. 

 

3 
«Компаративний опис мов і літератур: лінгвокультурологічний 

аспект», державний реєстраційний №0116U000051  

Гусєва О.І., 

к.філол.н., доц. 

4 

«Філософська аналітика індивідуального й соціального буття 

людини: проблеми та рішення», державний реєстраційний 

№0116U000053  

Попович О.В., 

д. філос.н., проф 

5 

«Проблеми та перспективи розвитку національної правової 

системи України в умовах європейської міждержавної інтеграції», 

державний реєстраційний № 0116U000048 

Годованик Є.В., 

к.ю.н., доц. 

6 
«Специфіка перекладу нормованої літературної мови та діалектів 

новогрецької мови», державний реєстраційний №0115U003037 

Воєвутко Н.Ю., 

к.пед.н., доц. 

7 

«Актуальні проблеми мовознавства, літературознавства та 

лінгводидактики у сучасній парадигмі гуманітарного знання», 

державний реєстраційний №0115U003035 

Гутнікова А.В.,  

к.філол.н., доц. 
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8 

«Прийняття рішень в умовах невизначеностей в технічній, 

соціально-економічній і освітній галузях діяльності людини», 

державний реєстраційний №0115U003034 

Коляда Ю.Є., 

д.фіз-мат.н., проф. 

9 

«Інформація та культура як онтологічна основа сталого розвитку 

людства», державний реєстраційний №0115U003038 

Батичко Г.І., 

к. н. з мистецтво-

знавства, доц. 

10 
«Актуальні проблеми української філології», 

державний реєстраційний №0114U003025 
Хорошков М.М., 

к.філол.н, доц. 

11 

«Управління фінансово-економічною безпекою держави та шляхи 

запобігання зовнішнім і внутрішнім загрозам», 

державний реєстраційний №0114U00302 

Омельченко В.Я., 

д.е.н., проф. 

 

12 

«Теоретико-методичні засади професійної підготовки фахівців у 

галузі журналістики, реклами та PR в контексті компетентнісного 

підходу», державний реєстраційний № 0118U003554 

Іванова Т.В., 

д.пед.н., проф. 

13 

«Здоров’язбережувальні та рекреаційно-оздоровчі технології в 

галузі фізичної культури та спорту», державний реєстраційний 

№ 0118U003555 

Осіпцов А.В., 

д.пед.н., доц. 

14 
«Актуальні проблеми історії України. Сучасне бачення», 

державний реєстраційний № 0118U003556 

Романцов В.М., 

д.і.н., проф. 

 
Всього: 14 НДР фундаментального характеру, у т.ч. 1 – за рахунок бюджетних коштів 

Прикладні дослідження Наук. керівник 

1 
«Грецький лінгвокультурний простір», державний 

реєстраційний № 0116U000050 

Жарікова Ю.В., 

к.філол.н., доц. 

2 
«Середземномор’я у сучасних регіональних та глобальних 

процесах», державний реєстраційний №0115U003039 

Балабанов К.В., 

д.політ.н., проф. 

3 

«Теоретичні і методичні засади формування освітньо-

професійних і освітньо-наукових програм у магістратурі вищого 

навчального закладу», державний реєстраційний №0115U003041 

Соколова І.В., 

д.пед.н., проф. 

4 

«Теоретико-методичні засади професійної підготовки педагогів 

дошкільної освіти в умовах європейського вибору», 

державний реєстраційний №0115U003033 

Косенко Ю.М., 

к.пед.н., проф. 

5 

«Італійська мова, література та культура: історичні традиції та 

сучасний стан», державний реєстраційний №0115U003031 

Сабадаш Ю.С., 

д.культурології, 

проф. 

6 
«Особливості життєдіяльності особистості в сучасному просторі 

соціальних змін», державний реєстраційний №0115U003036 

Горбань Г.О., 

д.психол.н., проф. 

7 

«Мовні одиниці різних рівнів сучасних германських, романських, 

слов’янських та новогрецької мов: когнітивний, комунікативний, 

порівняльний аспекти», державний реєстраційний 

№ 0117U003194 

Шепітько С.В., к. 

філол. н., доц. 

8 

«Зміст філологічної освіти в системі професійної підготовки 

вчителів англійської мови та філологів», державний 

реєстраційний № 0118U003553 

Федорова Ю.Г., 

к.філол.н., доц. 

 Всього: 8 НДР прикладного характеру 

 
Разом:   22 НДР, з них 14 фундаментальних (у т.ч. 1 – бюдж. фінансування), 

8 прикладних 

 

Виконання зазначених розробок здійснюється індивідуально та колективами 

(тематичними групами), до складу яких входять науково-педагогічні працівники, 

докторанти, аспіранти та студенти.  
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Науково-дослідна робота здійснюється в умовах зростаючої конкуренції, 

підвищення вимог до якості та ефективності її результатів, необхідності 

відповідати потребам суспільства. Розвиток науково-дослідної роботи в МДУ 

базується на таких основних принципах: 

1) розвиток фундаментальних і прикладних досліджень переважно за 

державними та регіональними науковими пріоритетами і програмами; 

2) всебічна підтримка ініціативи викладачів і науковців у виконанні НДР за 

пріоритетними напрямами, надання переваг у розвитку організаційним науковим 

формам у вигляді наукових шкіл та наукових центрів; 

3) постійне зростання якості результатів НДР та збільшення результатів 

світового рівня, стимулювання досягнення високих результатів та здобутків у 

НДР; 

4) постійна підтримка талановитої молоді з числа студентів, аспірантів та 

молодих учених; 

5) безперервна інтеграція наукових результатів в освітній процес та 

гармонізація наукової, навчальної та методичної роботи; 

6) сприяння модернізації наукової інформаційної бази, матеріально-

технічної, наукової та лабораторної бази; 

7) максимальне сприяння інноваційній діяльності; 

8) регулярна популяризація та маркетинг власних наукових здобутків та 

результатів; 

9) максимальне сприяння міжнародним науковим зв’язкам та міжнародним 

науковим проектам; 

10) сприяння співпраці з науковими установами, іншими ЗВО та органами 

державної і місцевої влади; 

11) взаємна відповідальність усіх керівників, викладачів та науковців за 

досягнення вагомих наукових результатів та наукового іміджу університету; 

12) відкритість, прозорість та колегіальність прийняття рішень щодо 

науково-дослідної роботи; 

13) пошук грантів на підтримку та проведення науково-дослідних робіт, 

наукових проектів, наукових і освітніх стажувань та стипендій; 

14) підсилення патентно-ліцензійної роботи та забезпечення підтримки 

діючих охоронних документів (патентів на винахід та корисну модель); 

15) спрямування додаткових зусиль на підготовку спеціалістів вищої 

кваліфікації; 

16) активізація участі представників університету в конкурсах науково-

технічних розробок, які оголошуються Міністерством освіти і науки України та 

іншими установами і відомствами. 

Дотримання базових принципів розвитку НДР дає свій позитивний 
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результат. Так, за звітний період найвагомішими результатами наукових 

досліджень є наступні: 

 проаналізовано масштаби втрати освітянської інфраструктури на 

тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та в так 

званій «сірій зоні», окреслені загрози національній безпеці України у зв’язку із 

втратою освітянської ланки на тимчасово окупованих територіях в цілісній 

державній системі освіти, а відтак – і національній безпеці. Запропоновані 

стратегії та тактики протидії цим загрозам, шляхи відновлення зруйнованого 

освітянського середовища на тимчасово окупованих територіях Донецької та 

Луганської областей та його повернення до національно-державного під час 

деокупації та постконфліктного будівництва; 

 проаналізовані гуманітарні аспекти суспільно-політичної кризи на 

Південному Сході України. Доведено, що суспільно-політична криза на 

Південному Сході України, зовнішня агресія РФ, тимчасова окупація окремих 

районів Донецької та Луганської областей спровокували найбільшу після Другої 

світової війни гуманітарну кризу в Європі. Вперше проаналізовано механізми та 

практики, охарактеризовані суб’єкти та об’єкти масштабної гуманітарної 

допомоги, з якою наша держава стикнулася вперше; 

 доведено, що саме боротьба України за позбавлення від свого 

постколоніального минулого спричинила впертий спротив РФ із набуття нашою 

державою незалежності, а не «громадянська війна» російськомовного населення 

Донбасу, як то проголошується офіційною політикою РФ та підкріплюється 

відповідними дослідженнями російських науковців.  Гібридна війна РФ проти 

незалежності України трансформувалася у зовнішню агресію з порушенням 

міжнародного права та системи колективної безпеки, що протиставило РФ усьому 

прогресивному, демократичному, цивілізованому світу (наукова тема «Південно-

східний регіон України в умовах суспільно-політичної кризи» (науковий керівник  –

 Балабанов К.В., доктор політичних наук, професор); 

Для участі в другому етапі конкурсного відбору проектів наукових 

досліджень і розробок, який проводився відповідно до наказу Міністерства освіти 

і науки України від 15.05.2018 р. № 474, Університет подав 2 проекти 

фундаментальних наукових досліджень і розробок із річним обсягом 

фінансування 900 тис. грн. (по 450 тис.грн. кожний): «Концептуальні засади 

регіонального розвитку в сучасних територіально-просторових вимірах» 

(науковий керівник – Булатова О.В. д.е.н., проф.), «Повернення та переосвоєння 

тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях: сучасний 

стан та перспективи» (науковий керівник – Балабанов К.В., д.політ.н., проф.). 
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У рамках роботи з патентного права на кваліфікаційній експертизі 

знаходиться винахід «Спосіб агломерації залізорудних матеріалів», винахідники 

Крівенко С.В., Безверхій І.В. 

Отримано 4 авторські свідоцтва на службові твори: 

 автор: Пефтієва Олена Федорівна, Електронний навчально-

методичний посібник «MASS MEDIA CRITICAL READING AND 

TRANSLATION» (Свідоцтво № 75811 від 10.01.2018); 

 автори: Волониць В.С., Нікольченко Ю.М., Пахоменко С.П., Сабадаш 

Ю.С. Навчальний посібник «Історія Італії (від античності до сьогодення)» 

(Свідоцтво № 75770 від 05.01.2018); 

 автор: Хараберюш І.Ф. Навчальний посібник «Спеціальна техніка в 

правоохоронній діяльності» (Свідоцтво №77118 від 26.02.2018); 

 автор: Яблоков Сергій Володимирович, Підручник «Англійська мова 

за професійним спрямуванням для студентів спеціальності 081 Право» (Свідоцтво 

№77119 від 26.02.2018). 

За результатами наукових досліджень викладачами університету протягом 

2018 р. опубліковано 1087 наукових статей та науково-методичних розробок. 

Результати досліджень викладачів знайшли втілення у 38 статтях у зарубіжних 

виданнях, 171 статті у виданнях, що включені до наукометричних баз (Scopus, 

Web of Science, Index Copernicus International та ін.). 

Протягом 2018 року науковцями університету опубліковано 13 монографій, 

36 підручників та навчальних посібників.  

Таблиця 3.2. 

Публікації викладачів МДУ 

Публікації 2014 2015 2016 2017 2018 

Опубліковано: монографій,  

всього одиниць 
15 10 14 15 13 

Підручників,  

всього одиниць  
3 5 6 5 2 

Навчальних посібників,  

всього одиниць 
49 51 47 32 34 

Кількість статей у фахових 

виданнях України,  

всього одиниць 

248 297 174 212 173 

В іноземних виданнях,  

всього одиниць 
95 85 52 52 38 

В наукометричних базах,  

всього одиниць 
117 137 86 149 171 
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Рис. 3.1. Публікації викладачів МДУ 

 

 
Рис. 3.2. Монографії, навчальні посібники, підручники 

 

Інформація щодо наукового доробку викладачів МДУ регулярно 

оновлюється в авторських наукових профілях Google Академії. Станом на 

31.12.2018 в системі Бібліометрика української науки представлено 146 

авторських наукових профілів викладачів МДУ. 

За результатами конкурсу МОН України Маріупольський державний 

університет отримав за кошти держбюджету передплату на доступ до 

міжнародних наукометричних баз даних Web of Science  та Scopus. Доступ до баз 

даних здійснюється з усіх стаціонарних комп'ютерів університету за адресами:

 https://www.webofknowledge.com   (для Web of Science) 

http://www.webofknowledge.com/
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https://www.scopus.com   (для Scopus).  

В університеті сформовані власні наукові школи, розвиваються нові, 

прогресивні форми наукового співробітництва, у тому числі й міжнародного, що 

врешті решт сприяє більш ефективному використанню наукового потенціалу 

вищої школи. Наукові школи, що успішно діють в МДУ:  

 з теорії міждержавного та регіонального співробітництва (рік 

заснування – 1996 р., керівник наукової школи – ректор МДУ, член-кореспондент 

НАПН України, д. політ. н., професор Балабанов К.В.);  

 з дошкільної освіти (рік заснування – 2001 р., керівник наукової школи – 

завідувач кафедри дошкільної освіти, к.пед.н., професор Щербакова К.Й.);  

 з історіографії історії України (рік заснування – 2006 р., керівник 

наукової школи – завідувач кафедри історичних дисциплін, д.і.н., професор 

Романцов В. М.);  

 з проблем інформаційної політики та соціального інжинірингу (рік 

заснування – 2009 р., керівник наукової школи – заслужений журналіст України, 

член Спілки письменників України, д.філол.н., професор Почепцов Г.Г.);  

 з фундаментальних досліджень у сфері глобальних та регіональних 

інтеграційних процесів (рік заснування – 2012 р., керівник наукової школи – д.е.н., 

професор Булатова О.В.).  

Наукові дослідження викладачів університету проходять апробацію під час 

їх участі у різноманітних науково-практичних конференціях. У МДУ за 2018 рік 

було організовано та проведено 16 науково-практичних конференцій, серед яких 5 

міжнародних та 7 всеукраїнських, 1 регіональна,  щорічні підсумкові конференції 

викладачів та студентів МДУ.  

Маріупольський державний університет був учасником та 

співорганізатором багатьох міжнародних заходів серед яких: міжнародна 

конференція «Інноваційні підходи у викладанні іноземних мов» (Греція), наукова 

конференція «Агресія і анексія територій на східному кордоні Європейського 

Союзу» (Польща), міжнародний форум «Незавершені справи Європи» 

(Швейцарія) тощо. 

У 2018 році проведено масштабну міжнародну науково-практичну 

конференцію, присвячену питанням інтернаціоналізації вищої освіти за участю 

заступника міністра освіти і науки України, професора Максима Стріхи, у якій 

взяли участь понад 380 учасників з 15 країн світу. 

Також у 2018 році на базі Маріупольського державного університету 

вперше відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар «Забезпечення 

правопорядку на території проведення Операції Об'єднаних Сил». Захід було 

організовано з ініціативи керівництва Національної поліції України у рамках 

https://www.scopus.com/
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Стратегії розвитку Міністерства внутрішніх справ України до 2020 року. В 

обговоренні актуальних питань протидії діяльності незаконних збройних 

формувань та забезпечення прав і свобод громадян, законності і правопорядку в 

державі в умовах ведення гібридної війни взяли участь представники 

Нацгвардії, командування ООС, Державної прикордонної служби, Державної 

служби з надзвичайних ситуацій, наукової спільноти, викладачі і курсанти 11 

закладів вищої освіти системи МВС та Міністерства оборони України. 

У 2018 році МДУ став учасником Проекту Еразмус+ «Переосмислення 

регіональних досліджень: Балто-Чорноморський зв’язок», який реалізується за 

участі провідних вишів Естонії, Польщі, Швеції та Литви. Проект реалізується в 

МДУ на базі створеного в жовтні 2018 року Центру Балто-Чорноморських 

регіональних студій. Метою проекту є модернізація регіональних досліджень в 

Україні через впровадження англомовної магістерської програми з регіональних 

досліджень Балто-Чорноморського регіону. У своїй основі проект націлений на 

підвищення ефективності діяльності університетів України для задоволення 

потреби у всебічних знаннях у дисципліні міжнародних відносин та регіональних 

досліджень. Впровадження такої магістерської програми та модулів у вищих 

навчальних закладах України сприятиме подальшій співпраці ЗВО України та 

країн Балто-Чорноморського регіону, проведенню всебічних досліджень у всьому 

регіоні, пізнаючи його історичний політичний, економічний та культурний 

розвиток. Також учасники програми зможуть досліджувати національне та 

міжнародне співробітництво між країнами регіону і перспективи регіону в 

контексті європейської інтеграції та регіонального співробітництва.  

Також МДУ увійшов до команди проекту європейської програми Erasmus+ 

«Журналістська освіта за демократію в Україні». Команда дослідників 

британських, польських, ірландських та шведських університетів, а також 

професійних організацій Великої Британії, Австрії, Нідерландів та України 

розробляє способи підвищення якості бакалаврських і магістерських програм із 

журналістики до стандартів ЄС. У планах учасників проекту відвідування 

профільних університетів за кордоном та обговорення накопиченого досвіду під 

час лекцій в Україні.  

В університеті продовжується випуск наукових видань, зокрема:  

 Вісник Маріупольського державного університету за серіями: 

Філологія  (включено до міжнародної наукометричної бази даних «Index 

Copernicus International»); 

Філософія, культурологія, соціологія  (включено до міжнародної 

наукометричної бази даних «Index Copernicus International»); 

Право  (фахове видання з юридичних наук; включено до міжнародної 

наукометричної бази даних «Index Copernicus International»); 
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Історія. Політологія  (фахове видання з політичних та історичних наук; 

включено до міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus 

International»); 

Економіка  (фахове видання з економічних наук; включено до міжнародних 

наукометричних баз даних «Index Copernicus International», RePEc); 

 Збірник наукових праць «Vox philologi». 

Продовжено співпрацю з міжнародними наукометричними базами даних, 

відкритими міжнародними репозиторіями наукової інформації, електронними 

бібліотеками, зокрема Index Copernicus International, Google Scholar, OCLC 

WorldCat, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Registry of Open Access 

Repositories (ROAR), The Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR), 

Research Papers in Economics (RePEc) та ін. Продовжено розміщення повних 

текстів усіх серій Вісника МДУ в міжнародній наукометричній базі даних Index 

Copernicus. 

Усі серії Вісника Маріупольського державного університету включені до 

Каталогу періодичних видань Ulrich's Periodicals Directory американського 

видавництва Bowker. Каталог є найбільшою базою даних, що описує світовий 

потік серіальних (періодичних і продовжуваних) видань за всіма тематичними 

напрямками життєдіяльності. 

Таблиця 3.3. 

Дані наукових профілів серій «Вісника Маріупольського державного 

університету» за версією системи Google Академія 

Назви серій 
Кількість 

цитувань 

Індекс 

Хірша 

Вісник Маріупольського державного університету. 

Серія: Економіка 
 

183 

 

6 

Вісник Маріупольського державного університету. 

Серія: Право  
 

158 

 

5 

Вісник Маріупольського державного університету. 

Серія: Історія. Політологія 

 

 

47 

 

 

3 

Вісник Маріупольського державного університету. 

Серія: Філологія  
 

59 

 

3 

Вісник Маріупольського державного університету. 

Серія: Філософія. Культурологія. Соціологія  

 

 

41 

 

 

2 

 

Окрім того, всі серії Вісника МДУ доступні в повному тексті на сайті 

Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. Для цього готуються і 

передаються електронні копії видань. 

http://www.worldcat.org/
http://www.worldcat.org/
http://www.base-search.net/
http://roar.eprints.org/
http://roar.eprints.org/
http://www.opendoar.org/
http://ideas.repec.org/i/a.html
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Усі серії Вісника індексуються в пошуковій системі Google Академія. 

Створено Бібліометричні профілі всіх серій Вісника МДУ.  

Оприлюднення результатів наукової та навчально-методичної роботи 

викладачів університету через друковані видання залишається таким же 

пріоритетним, як і забезпечення доступу до них через електронні джерела.  

Всебічна підтримка організації видавничої діяльності забезпечує 

оприлюднення і популяризацію результатів наукової та навчально-методичної 

роботи професорсько-викладацького складу МДУ. Входження наукових видань 

МДУ до міжнародних наукометричних баз даних свідчить про їх відповідність 

високим міжнародним вимогам, забезпечує подальшу інтеграцію вітчизняної 

науки до світової, відповідно підвищує ступінь міжнародного визнання 

університету в різних сферах діяльності. 

Широке залучення викладачів до видавничої діяльності, а обдарованої 

молоді до науково-дослідної роботи, розробки актуальних проектів, проведення 

наукових експериментів сприяє виявленню, розвитку і використанню творчого 

потенціалу для розв’язання проблемних завдань науки, розробці перспективних 

напрямів наукових досліджень. 

У 2018 р. Маріупольський державний університет продовжував співпрацю з 

науковими установами НАН та відповідними галузевими академіями наук 

України: Інститутом історії України НАН України, Інститутом археології НАН 

України, Інститутом соціології НАН України, Інститутом вищої освіти НАПН 

України, Інститутом педагогіки НАПН України, Інститут проблем виховання 

НАПН України, Інститутом психології ім. Г.С. Костюка НАПН України тощо. З 

нагоди відзначення 100-річчя НАН України в МДУ було проведено низку заходів:  

круглі столи, семінари, виставки наукових праць тощо. 

МДУ та наукові установи відповідно до укладених договорів про наукову 

співпрацю продовжують проведення спільних досліджень актуальних проблем 

розвитку університетської освіти та якості професійної підготовки фахівців; 

беруть участь у рецензуванні дисертацій та авторефератів дисертацій на здобуття 

наукових ступенів; здійснюють обмін науковою інформацією, беруть участь у 

науково-практичних конференціях, круглих столах, реалізації спільних 

міжнародних наукових і видавничих проектів.  

У рамках наукової співпраці з НАПН України протягом звітного періоду 

продовжено розробку теми 6.302. «Інтернаціоналізація як спосіб підвищення 

конкурентоспроможності сучасного університету» (затверджено постановою 

Президії НАПН України від 15.12.2016р. №1-2/15-352), виконання якої за планом  

розраховано до  2020 року. За її результатами доведено, що розробка та реалізація 

стратегій інтернаціоналізації вітчизняними університетами, яка базується на 

високому рівні академічної та наукової репутації,  створення ними ефективних 
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поліструктурних систем міжнародної академічної мобільності, розвиток 

міжнародних дослідницьких проектів та спільної наукової інфраструктури 

забезпечує конкурентоспроможність університетів в сучасних умовах розвитку 

світового освітнього та наукового простору. 

У 2018 році 3 науковці МДУ продовжили роботу у складі Наукової ради 

МОН України та брали участь у засіданнях секцій за фаховими напрямами: з 

економіки (Булатова О.В., д.е.н., професор); соціально-історичних наук (Лисак 

В.Ф., д.і.н., професор; Безчотнікова С.В., д.філол.н., професор). Викладачі МДУ 

працювали у складі експертних комісій МОН України з акредитації 

спеціальностей (Чентуков Ю.І., д.е.н., професор, Булатова О.В., д.е.н., професор, 

Брежнєва О.Г., к.пед.н., доцент, Жарікова Ю.В., к.філол.н., доцент, Трифонова 

Г.В., к.н. з соц.комун., доцент).  

Кафедри університету підтримують наукові зв’язки як з вітчизняними, так і 

з зарубіжними науковими державними, громадськими установами, організаціями 

та ЗВО, серед яких:  

 вітчизняні: 

Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка, Київський 

національний лінгвістичний університет, Київський національний університет 

ім. Б. Грінченка, Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана, Київський національний торговельно-економічний університет, 

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Державна 

установа «Національний інститут стратегічних досліджень», Луганський 

національний університет  імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ), 

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, 

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Одеський національний 

політехнічний університет, Тернопільський національний економічний 

університет, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

ім. В. Стефаника», Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 

Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, 

Житомирський державний університет імені Івана Франка, Могилянська школа 

журналістики, Львівський національний університет імені Івана Франка, 

Львівський інститут економіки і туризму, Чорноморський національний 

університет ім. П.Могили, Миколаївський національний університет 

ім. В.О. Сухомлинського, Донецький національний університет імені Василя 

Стуса (м. Вінниця), Уманський державний педагогічний університет імені П. 

Тичини, Донецький державний технічний університет (м. Покровськ), Донецький 

національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського 

(м.Кривий Ріг), ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет», 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY1bO5iJ3XAhUSCewKHQA1DqwQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fchmnu.edu.ua%2F&usg=AOvVaw1HQ3sUAHhBzkY0E4LaSGOV
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY1bO5iJ3XAhUSCewKHQA1DqwQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fchmnu.edu.ua%2F&usg=AOvVaw1HQ3sUAHhBzkY0E4LaSGOV
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Бердянський державний педагогічний університет, Приазовський державний 

технічний університет, Український католицький університет, Сумський 

державний університет, Азовський морський інститут Одеської національної 

морської академії, Дніпропетровський національний університет імені Олеся 

Гончара, Львівська комерційна академія, ТОВ «Бердянський університет 

менеджменту і бізнесу», громадська організація «Основа свободи» (м.Львів) та 

інші; 

 зарубіжні: 

Університет Базилікати, Університет «Тор Вергата», Університет Мессіни 

(Італія), Афінський національний університет ім. Каподистрії, Салонікський 

університет ім. Арістотеля, Університет Демокріта у Фракії, Янінський 

університет, Університет Західної Македонії (Грецька Республіка), Кіпрський 

педагогічний інститут (Кіпр), Державний університет масової комунікації Віргінії 

(США), Познанський економічний університет (Польща), Університет ім. Марії 

Кюрі-Склодовської в Любліні, Варшавський університет (Польща), Вроцлавський 

університет (Польща), Сілезійський університет (Польща), Господарська академія 

імені Д.А. Ценова  (м.Свіштоф, Болгарія), Софійський університет «Св. Климента 

Охридського» (Болгарія), Бізнес-школа «Туріба» (Латвія), Балтійська міжнародна 

академія (Латвія), Вільнюський університет (Литва), Тбіліський державний 

університет ім. Іване Джавахишвілі (Грузія), Кагульський державний університет 

ім. Богдана Петричейку Хашдеу (Молдова), Комратський державний університет 

(Молдова), Лундський університет (Швеція), Тартуський університет (Естонія),  

Білоруський державний педагогічний університет ім. Максима Танка (Білорусь) 

та інші;  

Фонд Конрада Аденауера, Фонд Фрідріха Науманна «За свободу» (ФРН), 

Міжнародний благодійний фонд Королівства Нідерландів, Фонд розвитку ЗМІ 

Посольства США, Фонд  «Анастасіос Г. Левендіс» (Кіпр), Центр грецької мови 

Міністерства освіти і релігії Греції; 

Німецька служба академічних обмінів (DAAD) (представництво в м. Київ), 

Гете-Інститут (представництво в м. Київ), Школа новогрецької мови (о. Калімнос, 

Греція). 

Університет активно розвивав співпрацю із регіональними органами влади, 

органами місцевого самоврядування, провідними підприємствами м. Маріуполя, 

банківськими установами, організаціями: Донецька обласна державна 

адміністрація, Маріупольська міська рада, ПАТ «МК «Азовсталь», ПАТ «ММК 

ім. Ілліча», ПАТ «Перший український міжнародний банк», ПАТ «Державний 

експортно-імпортний банк України», АТ КБ «Приватбанк», Маріупольське 

відділення Донецької торговельно-промислової палати, ТОВ «Азовський 

технологічний центр», учбово-науково-виробничий центр технологій управління 
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«Квантум» та ін. Провідних фахівців цих підприємств та організацій залучено до 

навчального процесу в МДУ, науковці та студенти університету проводять свої 

дослідження на виробничих базах цих установ, впроваджують результати у 

виробничу діяльність тощо. 

Попри труднощі військово-політичного, економічного характеру, які 

вплинули на результативні показники 2018 року, Маріупольський державний 

університет у своїй діяльності досяг певних конкретних результатів у цей 

складний рік своєї роботи. 

Враховуючи потребу громади міста невідкладно вирішувати комплекс 

проблем соціально-економічного характеру, пов’язаних з особливостями 

організації роботи в умовах проведення ООС, у співпраці з Маріупольською 

міською радою та її департаментами  та з 2014 року і до сьогодні основна увага 

приділяється роботі з внутрішньо переміщеними особами, для чого проводяться 

відповідні практичні заняття, тренінги для співробітників органів державного та 

місцевого самоврядування; впроваджуються психологічні методики з питань 

організації надання допомоги особам з числа внутрішньо переселених осіб різних 

вікових категорій.  

Відповідно до розпорядження голови Донецької обласної державної 

адміністрації від 22.11.2018 р. № 1397/5-18 «Про внесення змін до розпорядження 

голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 08 вересня 2015 року № 445» до складу Ради регіонального 

розвитку при ДонОДА включено ректора МДУ. 

Робота з обдарованою молоддю здійснюється на плановій та систематичній 

основі. У рамках співпраці із Департаментом освіти і науки Донецької обласної 

державної адміністрації 17 лютого 2018 року на базі Маріупольського державного 

університету пройшов IІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України, який 

проводиться щорічно під егідою Міністерства освіти і науки України. Викладачі 

МДУ продовжили роботу з обдарованою учнівською молоддю в рамках роботи 

секцій Очно-заочної школи для здібної учнівської молоді «Юний дослідник» 

Донецького відділення  Малої академії наук України.  

Традиційною є співпраця між МДУ та Департаментом освіти 

Маріупольської міської ради, Маріупольським науково-методичним центром, в 

рамках якої викладачі університету сприяють розвитку роботи з обдарованою 

молоддю міста (проводять Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, 

долучаються до роботи Малої академії наук, здійснюють експертизу наукових 

робіт учнів тощо). Протягом багатьох років університет активно співпрацює з 

освітніми установами міста. Успішно реалізуються договори з Департаментом 

освіти міської ради, 34 школами і 22 дошкільними закладами Маріуполя. 
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Особливу увагу університет приділяє підготовці вчителів. Питанням організації 

роботи з обдарованою учнівською молоддю було присвячено методичний семінар 

для вчителів міста «Методологія та організація наукового дослідження». Захід 

організований у рамках співпраці університету із Департаментом освіти 

Маріупольської міської ради. Учасники семінару обговорили питання організації 

роботи з обдарованою учнівською молоддю й обмінялися досвідом проведення 

досліджень в області зарубіжної літератури та іноземної філології: 

охарактеризовано процес обрання теми, структуру наукової роботи, методи 

проведення досліджень, процедуру захисту робіт. Метою подібних заходів є 

об’єднання зусиль освітян задля залучення учнів до наукової та 

експериментальної діяльності, а також підвищення кваліфікації вчителів, які 

виступають науковими керівниками. 

В освітніх округах міста на базі навчальних закладів протягом року 

проведено ряд заходів з питань профорієнтаційної роботи. Налагоджені міцні 

зв’язки між кафедрами університету та загальноосвітніми, дошкільними 

навчальними закладами, закладами освіти нового типу. Новим напрямом 

співпраці із науково-методичним центром та Центром підвищення кваліфікації та 

післядипломної освіти МДУ стала організація курсів підвищення кваліфікації. Під 

час їх роботи навчання пройшли кілька груп вчителів, вихователів ЗДО та група 

методистів навчальних закладів.  

Студенти та викладачі МДУ протягом року брали активну участь у 

реалізації проектів, спрямованих на відновлення регіону і допомогу його 

жителям. В університеті розроблена програма підтримки колег і студентів, які 

мають статус внутрішньо переміщених осіб і яким приділяється особлива увага. 

Крім того, студенти і викладачі МДУ реалізують безліч благодійних проектів, а 

також у якості волонтерів приєднуються до гуманітарних проектів ОБСЄ, ООН, 

посольств і консульств іноземних держав. Викладачі та кращі студенти кафедри 

практичної психології надають безкоштовну допомогу постраждалим у результаті 

військового конфлікту, активно працює юридична клініка, до якої звертаються 

жителі, що потребують правової допомоги.  

У рамках співробітництва з Маріупольським міським центром практичної 

психології та соціальної роботи триває обмін досвідом психологічного 

консультування, психодіагностики та психокорекції, проводяться спільні заходи. 

Для забезпечення організаційної, координуючої та навчально-методичної функції 

у галузі практичної психології та соціальної роботи кафедрою практичної 

психології продовжено співробітництво з Маріупольським науково-методичним 

центром, Кальміуським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, багатьма загальноосвітніми школами, закладами дошкільної освіти, а 

також з Приазовською виправною колонією №107 та Сектором ювенальної 
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апробації міста Маріуполя. Співпраця з партнерами сприяє подальшій розробці 

корекційних, тренінгових програм, спрямованих на розширення поведінкових 

стратегій життєдіяльності та підвищення стресостійкості особистості. 

У 2018 році було продовжено діяльність юридичної клініки МДУ, у рамках 

якої на постійній основі налагоджено надання регулярних правових консультацій 

та правової допомоги. Активними отримувачами послуг даної клініки були сім’ї, 

які з різних причин опинилися у складних життєвих обставинах, досить вагому 

допомогу надано членам сімей переселенців із зон, де неможливе проживання 

через тривалі воєнні дії. Здійснювався подальший розвиток співпраці з міським 

центром позашкільної роботи з метою формування правової культури громадян. 

Реалізуючи договір про співпрацю між Маріупольським державним 

університетом і Головним управлінням Національної поліції в Донецькій області, 

викладачі МДУ регулярно читають лекції з української мови, історії, культури, 

журналістики та інформаційної безпеки для співробітників поліції, проводять 

психологічні тренінги та інші практико-орієнтовані заходи. Важливим 

результатом співпраці МДУ з поліцією Донеччини є підвищення якості 

підготовки правознавців на базі МДУ. Студенти економіко-правового факультету 

регулярно зустрічаються зі співробітниками ГУНП в Донецькій області, які 

діляться знаннями і практичним досвідом з майбутніми фахівцями, розповідають 

про нові проекти Нацполіції та перспективи працевлаштування. Такі зустрічі 

сприяють підвищенню рівня громадянської активності молоді та її знайомству з 

діяльністю правоохоронних органів.  

На виконання міжвідомчого наказу між Генеральною прокуратурою 

України та Міністерством освіти і науки України «Про співпрацю та комунікацію 

між відомствами» від 13 жовтня 2017 року № 289/1375 Маріупольським 

державним університетом та прокуратурою Донецької області здійснюється 

просвітницька та правоосвітня діяльність. Протягом звітного року відбулися 

зустрічі співробітників прокуратури Донецької області зі студентами МДУ, 

спрямовані на підвищення рівня правової культури молоді та обізнаності 

майбутніх юристів з окремими аспектами правничої спеціальності; проведено 

серію лекцій співробітниками прокуратури Донецької області, спрямованих на 

знайомство студентів усіх спеціальностей із діяльністю органів прокуратури. 

Щорічно студенти університету беруть участь у Конкурсі творчих та / або 

наукових робіт за темами прокурорсько-слідчої діяльності серед студентів, які 

навчаються за спеціальністю 081 «Право» у вищих навчальних закладах на всіх 

рівнях вищої освіти. 

У рамках наукового співробітництва МДУ з регіональними і місцевими 

органами влади реалізується апробація матеріалів наукових досліджень; 

забезпечується їх впровадження у навчально-виховному процесі та в практичній 
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діяльності; здійснюється обмін інформацією та матеріалами (періодичні видання, 

матеріали конференцій, виставок-ярмарків тощо).  

Загалом, у процесі організації наукової діяльності робота науково-

педагогічних працівників університету була направлена на подальшу інтеграцію 

освіти і науки, підсилення впливу науки на вирішення завдань освіти і виховання, 

збереження і зміцнення визначального характеру науки в розвитку суспільства, 

культури, економіки. Отже, активний курс університету на інтеграцію в 

європейський освітній та культурний простір має на меті подальшу оптимізацію 

навчання та викладання, розкриття нових можливостей для студентів та 

професорсько-викладацького складу університету. 

 

3.2. Науково-дослідна робота студентів 

У 2018 році в університеті працювало 47 наукових товариств, гуртків, 

дискусійних клубів тощо, у роботі яких активно брали участь понад 1200 

студентів. В Маріупольському державному університеті  створено розвинуту 

систему студентських наукових товариств, гуртків, проблемних груп тощо, 

основним завданням яких є створення умов для розкриття наукового та творчого 

потенціалу студентів.  

Таблиця 3.4. 

Залучення студентів до науково-дослідної роботи 

в студентських наукових товариствах, гуртках, дискусійних клубах тощо  

Рік 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Кількість товариств, гуртків, 

дискусійних клубів тощо 
54 54 52 45 47 

Кількість залучених 

студентів 
1656 1585 1674 1286 1287 

 

В університеті функціонує Рада молодих учених МДУ. Основними 

напрямками роботи Ради молодих учених МДУ є: активізація участі студентів та 

молодих вчених у стипендіальних та грантових програмах; інформування щодо 

грантів, конкурсів наукових досліджень, програм наукових стажувань та 

підтримка щодо оформлення заявок та аплікаційних форм; організація та 

проведення конкурсу на краще студентське товариство; організація та проведення 

І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади в МДУ та І етапу Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей; 

організація та проведення Декади студентської науки в МДУ; координація роботи 

з Департаментом освіти Маріупольської міської ради в рамках проведення 

шкільних олімпіад та конференцій школярів-членів МАН України тощо. 

Діяльність Ради молодих вчених МДУ спрямована на розвиток наукової, 
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інноваційної, винахідницької та іншої творчої діяльності молодих вчених, 

підвищення їх професійного зростання; здійснення представництва, захисту прав 

та інтересів молодих вчених, виховання майбутніх наукових і науково-

педагогічних кадрів; створення сприятливого клімату в МДУ для розвитку 

інтелектуального потенціалу молодих вчених. 

Очолює раду молодих учених к.н. з соц.ком., доцент кафедри культурології 

та інформаційної діяльності Кудлай В’ячеслав Олегович, який у 2018 році став 

переможцем конкурсу «Кращий молодий науковець МДУ», а також є членом ради 

молодих учених при Донецькій обласній державній адміністрації. 

Двоє науково-педагогічних працівників МДУ є отримувачами стипендії 

Кабінету Міністрів України для молодих учених:  

 Смирнова М.С., к.філол.н., старший викладач кафедри теорії та практики 

перекладу; 

 Трофименко А.В., к.політ.н., старший викладач кафедри міжнародних 

відносин та зовнішньої політики. 

Традиційно у травні 2018 року в МДУ проводився Фестиваль науки  з 

нагоди відзначення Дня науки в Україні. У рамках фестивалю було проведено 

Форум молодих науковців МДУ, в якому взяли участь магістранти, аспіранти і 

молоді вчені університету.  

Щорічно в Маріупольському державному університеті проводиться Декада 

студентської науки. Цього року під час Декади працювало 44 наукові секції, на 

яких студентами було представлено 583 доповіді, що були опубліковані у 

збірниках. В рамках Декади студентської науки проводилися засідання круглих 

столів, фонетичні конкурси, конкурси письмового та усного перекладу, 

літературні вітальні, засідання студентських наукових клубів і товариств, тренінги 

та інші заходи, спрямовані на залучення студентської молоді до наукової 

творчості. 

Згідно з наказами Міністерства освіти і науки України щороку в МДУ 

проводяться Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань 

і спеціальностей та Всеукраїнська студентська олімпіада. 

Перший тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

галузей знань і спеціальностей проводився в МДУ відповідно до наказу ректора 

від 19.10.2017 р. №388 у листопаді-грудні 2017 року. У І турі студентами було 

представлено 111 наукових робіт. До базових ЗВО  для участі у ІІ турі Конкурсу 

було направлено 37 робіт студентів, з них 6 робіт (7 авторів)  нагороджено 

дипломами переможців (Порівняно з 2016-2017 н.р.: направлено 40 робіт, з них 7 

нагороджено дипломами переможців): 

Диплом ІІ ступеня (за галуззю «Маргетинг») - Дворніченко Ю.І.; 

Диплом ІІ ступеня (за галуззю «Переклад») - Шарунова А.В., Гасимова І.Н.; 
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Диплом ІІІ ступеня (за галуззю «Економіка та економічна політика») - 

Шкурат О.О.; 

Диплом ІІІ ступеня (за галуззю «Історія та археологія») - Пандазі А.В.; 

Диплом ІІІ ступеня (за галуззю «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа»  - Дейниченко О.В.; 

Диплом ІІІ ступеня (за галуззю «Романо-германські мови та літератури (з 

методикою їх викладання) - Сапожнік Г.О. 

За результатами статистичного аналізу Державної наукової установи 

«Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України, МДУ 

посідає 95 місце з 253 за кількістю робіт, нагороджених дипломами за 

результатами участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з 

галузей знань і спеціальностей (Додаток 2 до листа Інституту модернізації змісту 

освіти МОН України від 19.10.2018  № 22.1/10-3764). 

Перший етап Всеукраїнської студентської олімпіади проводився в МДУ 

відповідно до наказу ректора від 14.12.2017 р. №504 у лютому 2018 року.  У І 

етапі Всеукраїнської студентської олімпіади взяли участь 390 студентів, з них 142 

студенти отримали дипломи І-ІІІ ступенів. У ІІ етапі Олімпіади взяли участь 26 

студентів, з них 3 студенти нагороджено дипломами переможців (порівняно з 

2016-2017 н.р.: 34 учасники, 5 переможців): 

Диплом ІІ ступеня (зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа») - Мирошник В.І.;  

Диплом ІІ ступеня (зі спеціальності «Реклама та зв’язки з громадськістю») - 

Хрипченко Ю.О.;  

Диплом ІІІ ступеня (зі спеціальності «Менеджмент організацій і 

адміністрування») - Козицька А.О. 

За результатами статистичного аналізу Державної наукової установи 

«Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України,  МДУ 

обіймає 24 місце з 35 класичних та юридичних  ЗВО  за кількістю дипломів 

переможців Всеукраїнської студентської олімпіади (лист Інституту модернізації 

змісту освіти МОН України від 02.10.2018 № 21.1/10-3431). 
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Рис. 3.3. Переможці ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади, ІІ туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 

спеціальностей 

 

Студенти МДУ також беруть активну учать у міжнародних конкурсах та 

олімпіадах у тому числі поза межами України.  

У січні 2018 року на базі Маріупольського державного університету 

відбувся І етап Всесвітньої олімпіади з новогрецької мови, яку вже вдруге 

проводить Салонікський університет імені Арістотеля і Центр грецької мови під 

егідою Міністерства освіти, науки і релігії Греції. Переможницею першого 

національного етапу стала студентка ОС «Магістр» спеціальності «Переклад 

(новогрецька)» МДУ Валерія Зубочек. 

Студенти спеціальностей Міжнародні економічні відносини», «Міжнародна 

економіка» та «Міжнародний бізнес» брали участь у Міжнародному конкурсі 

студентських наукових-дослідницьких робіт з економіки, який проходив на базі 

Комратського державного університету (Республіка Молдова). Переможцями 

конкурсу стали 5 студентів  :  

Диплом І ступеня – Іванова І.М.; 

Диплом І ступеня – Шкурат О.О.; 

Диплом І ступеня – Гнідіна В.С.; 

Диплом ІІ ступеня – Ларіна Д.Є.; 

Диплом ІІІ ступеня – Бондаренко П.В. 

Переможцями Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт 

(м.Кременчук) стали 4 студенти спеціальностей «Міжнародна економіка», 
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«Міжнародні економічні відносини», «Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування», «Менеджмент»: 

Диплом І ступеня (за напрямом «Економіка») -  Гнідіна В.С.; 

Диплом ІІІ ступеня (за напрямом «Економіка») - Іванова І.М. 

Диплом ІІІ ступеня (за напрямом «Екологія») - Ломізова В.М.; 

Диплом ІІІ ступеня (за напрямом «Менеджмент») - Придворова Г.В. 

За результатами участі у Всеукраїнському студентському професійному 

творчому конкурсі проектів з екологічного та енергетичного менеджменту робота 

магістра спеціальності «Екологія» Гопаченко О.Д. була відзначена дипломом ІІІ 

ступеня.  

 

 
Рис. 3.4.  Кількість опублікованих статей, тез доповідей студентів 

 

Студенти МДУ беруть активну участь у науково-практичних конференціях, 

круглих столах, семінарах різного рівня. За результатами участі у науково-

комунікативних заходах за 2018 рік опубліковано 1514 статей та тез наукових 

доповідей студентів.  

Таким чином, результативність науково-дослідної діяльності викладачів 

МДУ, розвиток співробітництва з регіональними органами влади, 

підприємствами та  установами  дозволяють прозвітувати про виконання пп. 5-

8 ч.6 Контракту. 
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3.3. Розвиток наукової бібліотеки 

Інформаційному та документальному забезпеченню навчально-виховного і 

наукового процесів університету, створенню ефективної освітньо-наукової 

інфраструктури університету сприяє розвиток його наукової бібліотеки. 

Основними завданнями діяльності наукової бібліотеки у звітному році були:  

формування  документального фонду відповідно до спеціальностей і наукових 

досліджень університету, формування власних електронних інформаційних 

ресурсів та забезпечення доступу користувачів бібліотеки до вітчизняних, 

світових інформаційних ресурсів; забезпечення механізмів інтеграції науки 

університету до світової наукової комунікації; реалізація міжнародного проекту 

«Вікно в Америку» («Mariupol Window on America Center»).   

Пріоритетними напрямами діяльності бібліотеки  стали: бібліотечне,   

інформаційно-бібліографічне, інформаційно-аналітичне забезпечення навчально-

виховної та наукової діяльності університету; впровадження й використання 

новітніх інформаційних технологій; виховання інформаційної культури у 

студентської молоді і прищеплення принципів академічної доброчесності; 

сприяння інтеграції науки університету до світової інформаційної наукової 

комунікації;  науково-дослідна діяльність; соціокультурна діяльність; 

корпоративна діяльність і співробітництво з бібліотеками, установами та 

організаціями країни і зарубіжжя. 

Виконанню поставлених завдань сприяла розвинута структура бібліотеки, 

до складу якої  входять 5 відділів з 7 секторами, 2 абонементи, 3 читальні зали на 

204 посадкових місць  та  комп’ютеризованими читацькими місцями. Протягом 

року користувачі відвідали бібліотеку понад 102 тис. разів. 

Фонд бібліотеки комплектується відповідно до спеціальностей та наукових 

досліджень університету сучасними вітчизняними, іноземними виданнями і має 

універсальний характер. За звітний рік фонд поповнився на 3 тис. примірників 

нових видань і на початок 2019 року складається з близько 162 тис. примірників  

навчальної, наукової, довідкової та художньої літератури. Пріоритетними 

напрямками комплектування фонду залишилися комплектування  науковими 

виданнями (45% від загальної кількості нових надходжень) та комплектування 

виданнями українською мовою (понад 90 % від загальної кількості нових 

надходжень). На початок 2019 року загальний фонд періодичних видань 

бібліотеки нараховує 368 найменувань, з них наукових – 212. 
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Рис. 3.5.  Надходження наукової та навчальної літератури до наукової бібліотеки 

МДУ (2014-2018 рр., прим.) 

 

На початок 2019 року власні електронні інформаційні ресурси бібліотеки 

складаються з Електронного каталогу, Електронної картотеки статей, Електронної 

бібліотеки, баз даних «Праці викладачів МДУ», «МДУ у засобах масової 

інформації», «Краєзнавство» та ін.  Їх обсяг за звітний рік збільшився більш ніж 

на 19 тис. записів і на кінець звітного року   становить близько 170 тис.  

 

Рис. 3.6.  Власні електронні ресурси  

наукової бібліотеки МДУ (тис. записів) 

 

Також бібліотека має розвинуте власне інформаційне представництво в 

мережі Інтернет, яке  представлено офіційним сайтом, блогами, електронним 

літературним журналом, сторінками у соціальних мережах та сервісах. Сторінки 

сайту містять актуальну та оперативну інформацію за всіма напрямками 

діяльності бібліотеки, про її інформаційні ресурси, послуги та сервіси, заходи з 
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підвищення наукометричних показників праць авторів, а також дають огляд 

найвідоміших міжнародних баз даних Web of Sciences, Scopus,  Web of Knowledge 

та ін.   Популярною  формою надання інформації з питань наукової, науково-

дослідної діяльності  країни та зарубіжжя є сторінка бібліотеки «Бібліотека – 

науковцю» в соціальних мережах. 

Завдяки використанню у роботі бібліотеки новітніх інформаційних 

технологій значно збільшився спектр інформаційно-бібліотечних послуг, серед 

яких цілодобовий доступ до власних електронних ресурсів бібліотеки, вільний 

доступ до світових інформаційних ресурсів, електронна доставка документів, 

віртуальна довідка, електронне інформування про нові надходження літератури. 

Протягом звітного року користувачам бібліотеки надавався доступ до 

міжнародних баз даних Scopus,  Web of Sciences, eLibraryUSA,  DPA NEWS 

JournalTOCs, вітчизняних ТЕХ МЕДІА ГРУП, «Центр навчальної літератури», а   

також тестовий доступ до повнотекстових баз даних JSTOR, Academic OneFile,  

ProQuest Dissertations,  PressReader, Digiteracy Literacy та ін. 

Для викладачів університету упродовж року проводилися індивідуальні 

консультації зі створення наукового профілю в Google Академії, методики 

пошуку інформації за темами, що складають сферу наукових інтересів викладачів, 

моніторингу фахових видань України, які включені до міжнародних 

наукометричних баз даних. У межах міжкафедральних навчально-методичних 

семінарів для викладачів проводилися заняття з питань академічної 

доброчесності, Дні інформації,  огляди та виставки-перегляди нових надходжень 

навчальної та наукової літератури за спеціальностями.  Для здобувачів вищої 

освіти проводилися заняття за темами «Інформаційні ресурси наукової бібліотеки 

МДУ», «Електронні ресурси НБ МДУ: сайт бібліотеки, блоги і сторінки у 

соціальних мережах», «Правила оформлення наукових робіт (рефератів, курсових, 

бакалаврських, магістерських, наукових статей)», «Технологія наукового 

дослідження. Принципи пошуку і відбору літератури для курсових робіт, пошук 

інформації в Інтернет», «Принципи академічної доброчесності».  Також протягом 

року бібліотекою надавалися шифри УДК до наукових праць викладачів і 

студентів та здійснювалися інформаційні супроводи науково-практичних 

конференцій, семінарів, що проводилися університетом та кафедрами. 

У звітному році бібліотекою проводилось відстеження індексів цитування 

вчених університету та здійснювалася  подальша робота з інтеграції серій 

«Вісника Маріупольського державного університету» до світового наукового 

інформаційного простору: до міжнародної наукометричної бази даних Index 

Copernicus International, до відкритих міжнародних репозитаріїв наукової 

інформації та електронних бібліотек. Угода з Інститутом проблем реєстрації 

інформації НАН України дозволила надавати інформацію про «Вісник 
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Маріупольського державного університету» до реферативної бази даних 

«Україніка наукова», а створення бібліометричних профілів всіх серій видання  

дозволило брати участь в Рейтингу наукових періодичних видань в системі 

«Бібліометрика української науки». За результатами 2017 року була підготовлена 

аналітична довідка «Наукова ефективність серій видання «Вісник 

Маріупольського державного університету». У звітному році відповідно до 

Наказу МОН України від 15.01.2018 за № 32 «Про затвердження Порядку 

формування Переліку наукових фахових видань України» було розпочато роботу 

з підготовки серій «Вісника Маріупольського державного університету» до 

включення до оновленого переліку фахових видань. З метою підвищення якості 

наукової комунікації та рейтингу університету, подальшої інтеграції 

університетської науки до світового наукового простору проводилася робота з 

подальшого розвитку Електронного інституційного репозитарію Маріупольського 

державного університету (eIR MSU) та його включення до  міжнародних реєстрів 

The Registry of Open Access Repositories (ROAR), Directory of Open Access 

Repositories (OpenDOAR). 

Науково-дослідна робота бібліотеки здійснювалася в рамках  проведення 

досліджень з питань краєзнавства, організації, збереження і використання фондів, 

обслуговування читачів, інформаційної справи. Співробітники бібліотеки брали 

участь з доповідями у кафедральних та факультетських конференціях 

університету, засіданнях науково-студентського товариства «Парадигма», а також 

у науково-практичних конференціях поза межами університету. Для керівників і 

фахівців бібліотек Маріуполя та Донецької області було організовано засідання 

круглого столу «Книга в бібліотечному просторі: нові та традиційні формати». За 

краєзнавчими дослідженнями на каналі ТВ-7 маріупольського телебачення було 

створено ряд стрічок серії «Легенди Маріуполя», розпочато роботу зі створення 

електронної бази даних «Краєзнавство».  Протягом року фахівцями бібліотеки 

було продовжено видання бібліографічних покажчиків серій «Публікації кафедр 

МДУ», «Праці вчених МДУ»,  «Фонд рідкісної та цінної книги НБ МДУ»,  

«Маріупольський державний університет: інформ-моніторинг ЗМІ»; разом зі 

Школою педагогічної майстерності, що діє  на базі університету, було випущено 

збірник «Актуальні проблеми професійної діяльності викладача вищої школи: 

збірник тез доповідей викладачів та слухачів Школи педагогічної майстерності 

Маріупольського державного університету». 

Виставкова діяльність бібліотеки сприяла популяризації наукового 

надбання університету, висвітлюванню історичних подій.  Так, в рамках ІІ 

міжнародної науково-практичної конференції «Інтернаціоналізація вищої освіти 

України в умовах полікультурного світового простору: стан, проблеми, 

перспективи» була організована виставка «На шляху пошуку наукових істин: 
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наукові роботи викладачів МДУ»; наукові надбання Національної Академії науки 

України, присвячені її 100-річчю були представлені у виставці «Сто років НАНУ: 

здобутки і перспективи». У межах проекту «Мандрівна Галерея» Американського 

дому (Київ) демонструвалися пересувні фотовиставки «Не дайте нам заснути, 

поки ми йдемо», «Батьківщина у вигнанні», «Більше ніколи поза увагою: жінки, 

які стикаються з множинними формами дискримінації». До Дня  Соборності 

України та до Дня пам’яті героїв Крут демонструвалися книжково-ілюстративні 

виставки «Злука: дзвони єднання», «На Аскольдовій могилі – українській цвіт». 

Євроатлантичні прагнення України висвітлювалися у виставках «Євроатлантична 

інтеграція – визначальна віха цивілізаційного вибору України», «Україна – 

НАТО: 21 рік Хартії Особливого партнерства». 

Соціокультурна діяльність бібліотеки була спрямована на формування у 

студентської молоді поваги до історії, культурної спадщини свого народу і світу, 

виховання гармонійної, відкритої до творчого розвитку особистості. Заходи у 

значній мірі визначалися замовленнями кафедр та уподобаннями студентів.  Це – 

арт-година «Сучасна музична Шевченкіана», віртуальна екскурсія 

«Найнадзвичайніші музеї Європи», зустрічі з маріупольськими поетами, 

літературні вечори тощо.  Бібліотека брала активну участь у І міжнародному 

фестивалі «Маріупольська книжкова толока» та у І фестивалі ковалів у Маріуполі 

«Сталеве джерело», присвячених до 240-річчю міста. Також протягом року 

проводилися заходи для слухачів Університету третього віку і пішохідні 

краєзнавчі екскурсії для школярів і мешканців міста, маріупольських та іноземних 

журналістів. 

У звітному році на базі бібліотеки за участі Надзвичайного і Повноважного 

Посла США в Україні Марі Йованович відбулося офіційне відкриття 

Маріупольського інформаційно-ресурсного центру «Вікно в Америку» («Mariupol 

Window on America Center»). Мета Центру полягає у сприянні взаєморозуміння 

між українським і американським  народами, наданні актуальної інформації про 

суспільне, політичне та культурне життя США, популяризації англомовної 

літератури. Центр було створено за сприянням та фінансовій підтримці  

Посольства США в Україні і наразі він став осередком американської культури в 

Маріуполі з потужним англомовним фондом літератури та електронними 

інформаційними ресурсами. У Центрі  проходять зустрічі випускників 

міжнародних програм, що фінансуються американським урядом, семінари, 

фотовиставки, лекції, перегляди американських фільмів та інші  інформаційні, 

науково-комунікативні та культурні заходи. Також всі бажаючи можуть 

вдосконалювати знання англійської мови, ставши учасником The English speaking 

movie fans club.   
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Протягом року  продовжувалася співпраця з Посольством США в Україні, 

Американським домом в реалізації проекту «Вікно в Америку» та  розпочато 

співпрацю з Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IRex).  

Продовжилася співпраця з Національною бібліотекою України 

ім. В.І. Вернадського у формуванні бази даних  «Наукова періодика України»,  

ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського у створенні єдиного інформаційного 

середовища бібліотек освітянської мережі країни,  НТБ Дніпропетровського 

національного університету, Національною спілкою краєзнавців України, 

Маріупольською спілкою краєзнавців Маріупольським краєзнавчим музеєм.  

Бібліотека є учасницею проектів «Придніпровський корпоративний каталог», 

«Електронний каталог періодичних видань м. Маріуполя» та організатором  

корпоративної бази даних «Інформаційне забезпечення бібліотечної справи».  

Наукова бібліотека університету на цей час є одним з найбільших 

книгосховищ міста, потужним інформаційним центром, здатним задовольняти  не 

тільки навчально – виховну та наукову діяльність університету, але й різноманітні 

інформаційні, документальні та культурні потреби мешканців Маріуполя. 

Розвиток наукової бібліотеки МДУ сприяє якісному забезпеченню 

освітнього процесу, реалізації наукових досліджень, розвитку виховної роботи, 

що дозволяє звітувати про виконання пп. 4, 9 ч. 6 Контракту. 

 

Завдання на 2019 рік: 

 розвиток фундаментальних досліджень і виконання прикладних 

досліджень і розробок за науковими напрямами «Суспільні науки», «Гуманітарні 

науки та мистецтво», «Математичні науки та природничі науки» з метою 

ефективного використання і розвитку наукового потенціалу; 

 розширення і збільшення обсягів госпдоговірної тематики НДР; 

 підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл, здійснення 

заходів щодо їх подальшого розвитку; 

 дотримання принципу багатоканального фінансування у здійсненні 

науково-дослідної роботи (у т.ч. з використанням можливостей, які надає 

входження України в міжнародний науковий простір), сприяння захисту 

інтелектуальної власності та авторських прав дослідників МДУ; 

 інтеграція до світового та європейського дослідницького простору 

(налагодження співпраці з ВНЗ країн-членів ЄС та ОЕСР, стажування в 

закордонних університетах, обмін візитами в рамках різних програм та заходів, 

спільна участь у міжнародних грантових проектах тощо); 

 активізація участі молодих вчених у грантових проектах, конкурсах 

науково-дослідних проектів і розробок; 
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 відкриття нових спеціалізованих вчених рад з правом прийняття до 

захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора філософії та доктора 

наук; 

 активізація участі науково-педагогічних працівників у міжнародних 

наукових та науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах, 

збільшення індексу цитування вчених МДУ; 

 акцентування уваги не на кількості, а на якості наукових публікацій 

(збільшення кількості публікацій в журналах, що індексуються у Scopus та Web of 

Science, монографій у видавництвах Springer, Elsevier тощо).  

 з метою активізації студентської наукової діяльності, що має вагоме 

значення для підвищення якості навчального процесу:  

а) залучати до Студентського наукового товариства МДУ найбільш 

перспективних студентів; 

б) заохочувати найкращих студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі 

дипломних робіт, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, 

Всеукраїнській студентській олімпіаді. 

 подальше впровадження і використання в практиці новітніх 

інформаційних технологій; 

 розвиток інформаційних електронних та документальних ресурсів; 

 сприяння інтеграції університетської науки до світового інформаційного 

простору; 

 подальший розвиток Маріупольського інформаційно-ресурсного центру 

«Вікно в Америку»; 

 корпоративна діяльність з бібліотеками країни й установами у створенні 

єдиного освітнього та наукового інформаційного простору; міжнародне 

співробітництво. 
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ІV. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

4.1. Співробітництво з міжнародними організаціями, установами, 

університетами 

Одним із пріоритетних напрямків діяльності Маріупольського державного 

університету є міжнародні зв’язки, що постійно розширюються. Розвиваючи 

наявні контакти з міжнародними партнерами та встановлюючи нові, МДУ 

вирішує комплекс завдань, пов’язаних із навчально-методичною, науково-

дослідною роботою, зміцненням кадрового потенціалу, розвитком матеріально-

технічної бази університету. Названі напрямки роботи є своєрідною рекламою 

діяльності університету, переваг вітчизняної системи вищої освіти, які сприяють 

покращенню іміджу України, підвищенню якості підготовки спеціалістів та рівня 

викладання. 

За роки свого існування МДУ розробив власну модель міжнародної 

діяльності, що передбачає комплексне співробітництво з міністерствами освіти, 

міністерствами закордонних справ, дипломатичними представництвами, 

обласними адміністраціями, меріями, провідними університетами, фондами, 

державними та громадськими організаціями зарубіжних країн. Зацікавленість 

закордонних партнерів у діяльності Маріупольського державного університету 

свідчить про ефективну роботу, спрямовану на забезпечення якісної підготовки 

студентів, розширення освітніх, наукових та культурних зв’язків та позиціювання 

університету серед країн-партнерів як перспективного та авторитетного закладу 

вищої освіти, що динамічно розвивається. 

Яскравим свідченням ефективної реалізації моделі міжнародної співпраці, 

інтеграції у європейський освітній простір є той факт, що МДУ, не дивлячись на 

ситуацію в регіоні, постійно відвідують іноземні делегації, представники яких, 

читають лекції для студентів та викладачів університету, проводять майстер-

класи, беруть участь у різних заходах, що проходять у МДУ. Сьогодні географія 

міжнародних зв’язків МДУ досить широка і виходить за рамки європейського 

континенту. У звітному році університет відвідали 30 офіційних іноземних 

делегацій загальною чисельністю 52 особи. Станом на кінець 2018 року 

університетом підписано 115 угод про співробітництво з іноземними партнерами. 

Динаміку візитів іноземних делегацій до МДУ можна простежити з наступних 

графіків. 
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Рис. 4.1. Кількість угод про співпрацю з іноземними партнерами 

(накопичувальний залишок) 

 

 
Рис. 4.2. Динаміка офіційних та ділових зарубіжних делегацій у МДУ 

 

Університет є членом численних міжнародних організацій – Європейської 

асоціації університетів, Європейської організації публічного права, Мережі 

Середземноморських університетів, Асоціації ректорів педагогічних університетів 

Європи, Мережі університетів Чорноморського регіону. 

На базі університету традиційно відбуваються міжнародні семінари, круглі 

столи, науково-практичні конференції за участі представників вищих навчальних 

закладів, дипломатичних установ, громадських організацій та фондів. Так, 

наприклад, у квітні 2018 року пройшла Міжнародна науково-практична 

конференція «Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного 

світового простору: стан, проблеми, перспективи». До обговорення актуальних 

питань долучились понад 380 учасників із США, Великобританії, Італії, Польщі, 

Греції, Кіпру, Ізраїлю, Китаю тощо. 
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У грудні 2018 року в Маріупольському державному університеті пройшла V 

Міжнародна науково-практична конференція «Особливості інтеграції країн у 

світовий економічний та політико-правовий простір». У конференції взяли участь 

близько 100 науковців із закладів вищої освіти Італії, Польщі, Грузії, Молдови та 

України.  

Проведення заходів такого рівня сприяє налагодженню сталих наукових 

зв’язків МДУ з іншими вітчизняними та закордонними закладами освіти, а також 

успішній інтеграції університету у світовий науковий простір. 

Протягом цього року МДУ активно співпрацював із Францією. У липні 

2018 року у Маріуполі вперше пройшов День Франції. У рамках Дня Франції в 

Маріуполі ректор МДУ Костянтин Балабанов зустрівся з Надзвичайним і 

Повноважним Послом Французької Республіки в Україні Ізабель Дюмон. 

Обговорювалися перспективи розвитку співпраці, зокрема, підписання угод із 

французькими вишами, стажування студентів і викладачів університету у Франції. 

Стабільно розвиваються зв’язки МДУ з Німеччиною. У рамках угоди про 

співпрацю з Ґете-Інститутом Маріупольський державний університет, а саме 

кафедра німецької та французької філології, бере активну участь у реалізації 

проекту «Вчимося навчати німецької». У рамках проекту Ґете-Інститут проводить 

низку науково-методичних заходів, під час яких викладачі МДУ не лише 

навчаються, а й навчають інших. Також кафедра активно співпрацює з 

міжнародними освітніми організаціями з метою покращення якості підготовки 

фахівців. За останні два роки більш як 20 студентів факультету іноземних мов, які 

вивчають німецьку, взяли участь у стажуваннях, організованих Німецькою 

службою академічних обмінів – найбільшою у світі організацією у сфері 

підтримки міжнародного обміну студентами та вченими. 

У 2018 році студентка спеціальності «Мова та література (німецька)» 

Маріупольського державного університету Софія Лобанова стала переможцем 

конкурсу Німецької служби академічних обмінів (DAAD) та отримала стипендію 

для стажування в Інституті міжнародної комунікації м. Берлін. З 2 по 27 липня 

вона у складі інтернаціональної групи вдосконалювала мовні знання та 

поглиблювала лінгвокраїнознавчу компетентність. Крім того, у рамках курсу 

передбачалась робота над проектами на суспільно-політичні теми, які 

виконувались у складі мікрогруп і завершились презентацією результатів. 

З 31 серпня по 3 вересня 2018 року у Маріуполі проходила IV німецько-

українська зустріч письменників «Міст з паперу». Партнером проекту виступив 

Маріупольський державний університет. У рамках заходу викладачі кафедри 

німецької та французької філології і студенти спеціальності «Мова та література 

(німецька)» відвідали показ кінострічки «Остання подорож Леандера», 

поспілкувалися з режисером Ніком Бейкер-Монтейсом. Завершальним пунктом 
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програми був прийом, який організувало Генеральне консульство Німеччини у 

Донецьку (з офісом у Дніпрі). На захід були запрошені проректор з науково-

педагогічної роботи Ірина Петрова, декан факультету іноземних мов Олена 

Павленко, заступник декана факультету іноземних мов Марина Марченко та 

завідувач кафедри німецької та французької філології Юлія Кажан. Вони 

обговорили перспективи подальшої співпраці МДУ з Німеччиною під час 

спілкування із заступником Генерального консула Петером Шмайлем. 

МДУ виступив співорганізатором Тижнів Німеччини в Україні. Так у 

жовтні в Маріуполі відбувся круглий стіл «Європейський Донбас: внесок німців у 

розвиток Донецького Приазов’я (18 ст.-початок 20 ст.). Уроки для сьогодення». 

Учасником круглого столу був віце-консул ФРН у Донецьку (офіс Дніпро) Петер 

Шмайль. На факультеті іноземних мов Маріупольського державного університету 

відбулася презентація «Федеральні землі Німеччини: спільне та відмінне». Захід 

був організований кафедрою німецької та французької філології і проходив у 

форматі святкового ярмарку. Також віце-консулом Федеративної Республіки 

Німеччина в Донецьку (офіс Дніпро) Петером Шмайлем були презентовані 

стипендіальні програми Німецької служби академічних обмінів (DAAD).  

У грудні на базі МДУ відбулася презентація монографії «Німецькі консули 

в Північному Приазов’ї», яка висвітлює роль німців у розвитку цього регіону за 

участю Генерального консула ФРН у Донецьку (офіс Дніпро) Вольфґанґа 

Мьоссінґера. 

Одним із найбільш важливих стратегічних напрямків комплексної 

міжнародної роботи МДУ є співпраця з Грецькою Республікою. Протягом 

звітного року університет неодноразово відвідували співробітники Генерального 

консульства Греції в Маріуполі: Генеральний консул Греції у Маріуполі Елені 

Георгопулу та координатор з питань грецької освіти країн Центральної та Східної 

Європи  Уранія Кости, які брали участь у численних тематичних заходах на базі 

університету (святкування Всесвітнього дня грецької мови, Дня Незалежності 

Греції, Дня факультету грецької філології, участь у святковій церемонії вручення 

дипломів, святкування національного свята «Охі», Дні Греків Приазов'я тощо). 

У травні 2018 року Маріупольський державний університет відвідав 

Надзвичайний і Повноважний Посол Грецької Республіки в Румунії Вассіліс 

Пападопулос. На факультеті грецької філології та перекладу відбулася 

презентація його книжки українською мовою «Оля: дві зими та одна весна». 

Цього року Міністерство закордонних справ Грецької Республіки з 

ініціативи Генерального секретаріату у справах греків зарубіжжя поповнило фонд 

бібліотеки елліністичних студій імені Костянтиноса Левендіса на понад 120 

примірників книг грецькою мовою. 



90 
 

У вересні 2018 року на факультеті грецької філології та перекладу 

Маріупольського державного університету пройшла відкрита лекція Генерального 

консула Грецької Республіки в Маріуполі Елені Георгопулу на тему «Внесок 

Греції в світову культуру за останні 3000 років». 

Протягом жовтня-листопада студенти факультету іноземних мов та 

аспіранти Маріупольського державного університету прослухали цикл скайп-

лекцій доктора Ісаака Папандопулоса, фахівця з прикладної лінгвістики 

Салонікського університету імені Арістотеля. Заняття проходили як на 

факультеті, так і на базі нещодавно відкритого інформаційно-ресурсного центру 

«Вікно в Америку». Лекції були присвячені інноваційним підходам до викладання 

іноземних мов та основам міжкультурної комунікації. Студенти ознайомились із 

сучасними методами навчання іноземним мовам, спеціальними навчальними 

техніками й інтерактивними методиками викладання. Паралельно з навчанням 

студентів МДУ Ісаак Папандопулос проводив наукове дослідження. Він 

запропонував маріупольським студентам заповнити анкети, щоб оцінити їх 

прагнення вивчати англійську як мову міжнародного спілкування і порівняти його 

із прагненням грецької молоді. 

Цього року була підписана угода про співробітництво у сфері освіти і науки 

з Міжнародним елліністичним університетом. В рамках двосторонньої співпраці 

запланована у 2019 році академічна мобільність студентів і викладачів, які 

займаються вивченням проблематики Балто-Чорноморського регіону. 

Результатом співпраці з Афінським національним університетом ім. 

Каподистрії та Фракійським університетом імені Демокріта стало укладання 

договорів про академічну мобільність студентів і викладачів у 2019 році в рамках 

програми Еразмус+. 

Протягом 2018 року університет активно працював з Литовською 

Республікою. У вересні МДУ відвідали голова Товариства міжнародної 

підтримки «Шлях до мрії», капітан запасу Андрюс Алманіс і полковник-

лейтенант армії Литви Валеріюс Шяряліс. Під час зустрічі зі студентами 

історичного факультету МДУ вони говорили про історичні зв’язки Литви та 

України і про національну ідентичність. 

Цього року викладачі МДУ відвідали Університет Вітовта Великого 

(Каунас, Литва), де пройшли тренінг у рамках проекту Еразмус+ 

«Переосмислення регіональних студій: Балто-Чорноморський зв’язок». Протягом 

трьох днів викладачі українських університетів, долучених до реалізації проекту, 

знайомилися із досвідом іноземних колег, дізнавалися, як підвищити якість 

навчальних програм й удосконалити технологічну складову навчання, як 

побудувати діалог та утримати увагу студентів під час занять, де шукати 
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натхнення викладачам і студентам. Крім того, освітяни працювали із базами 

даних та електронними ресурсами бібліотеки Університету Вітовта Великого. 

Продовжується співпраця МДУ з Великою Британією. У квітні 2018 року в 

Маріупольському державному університету пройшла лекція докторантки 

Манчестерського університету Анни Балаж на тему «Соціологія у сучасній 

Великій Британії». Докторантка проходила стажування на базі кафедри філософії 

та соціології МДУ. Вона вивчала інфраструктурні зміни у Маріуполі після 2014 

року та їх сприйняття молоддю. 

Стабільно розвиваються зв’язки МДУ зі Сполученими Штатами 

Америки.  

У 2018 році продовжилась співпраця університету з Посольством США в 

Україні. Результатом плідного співробітництва стало відкриття на базі бібліотеки 

МДУ Американського центру у рамках проекту «Американська поличка». 

Завданнями такого центру є інформування про Сполучені Штати, сприяння 

розумінню американської історії, культури та цінностей за допомогою 

американської художньої літератури, методичних та довідкових матеріалів, 

відеодисків та Інтернету.  

У жовтні 2018 року у Маріупольському державному університеті відбулось 

офіційне відкриття Маріупольського інформаційно-ресурсного центру «Вікно в 

Америку». Центр працює на базі наукової бібліотеки МДУ. Він створений з 

метою сприяння взаєморозумінню між народами США та України шляхом 

надання інформації про історію, уряд, суспільство та цінності США, американські 

програми допомоги та обміну, а також поповнення фондів бібліотек англомовною 

літературою і надання допомоги у вивченні англійської мови. В урочистій 

церемонії відкриття центру взяли участь Надзвичайний і Повноважний Посол 

США в Україні Марі Йованович. Також на захід були запрошені учасники 

міжнародних програм, які фінансуються американським урядом: викладачі, 

студенти, вчителі та учні маріупольських шкіл. 

В МДУ в рамках засідання студентського інтернаціонального гуртка 

«Encounters» відбулась зустріч з носіями англійської мови: зі студентами-

волонтерами Нейтоном Брімлі та Тейлором Герраттом, які приїхали зі 

Сполучених Штатів Америки (штати Айова та Джорджія відповідно). Студенти  

цікавилися проблемами глобалізації, мультикультурності, системою освіти США 

та працевлаштуванням за кордоном. 

Успішно триває співробітництво з італійськими партнерами. Сьогодні 

МДУ є одним з провідних ЗВО України щодо співпраці з Італійською 

Республікою, реалізовуючи співпрацю в межах угод з Мессінським 

університетом, Університетом Калабрії, Університетом для іноземців м. Перуджі, 
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Університетом «Коре» м. Енна, Римським університетом «Тор Вергата», Спілкою 

«Данте Аліґ’єрі» тощо.  

У березні 2018 року у рамках Декади студентської науки в 

Маріупольському державному університеті пройшли відкриті лекції італійського 

вченого, професора Римського університету «Тор Вергата» Карло Іллюмінаті. У 

своїх лекціях вчений торкнувся питань любовної лірики у збірці сонетів 

«Канцоньєре», теми смертних гріхів (лицемірство, лестощі, зрада) та 

особливостей уявлення Данте про пекло та чистилище. 

Також цього ж року були досягнуті домовленості про підписання угоди 

щодо академічної мобільності між МДУ та Мессінським університетом, в рамках 

якої в 2019 році заплановані стажування студентів і викладачів обох 

університетів. 

Активно розвивається багаторічне ефективне співробітництво з 

Республікою Кіпр. Одним з основних партнерів є Фонд «Анастасіос Г. 

Левендіс», за підтримки якого збагачується фонд бібліотеки елліністичних студій 

«Костянтинос Левендіс», надаються стипендії студентам та представникам 

професорсько-викладацького складу МДУ для проходження програм стажувань 

на Кіпрі. Крім того, фонд «Анастасіос Г. Левендіс» встановив стипендії для 

переможців Всеукраїнської олімпіади з новогрецької мови, яка проводиться на 

базі МДУ, які щорічно вручаються переможцям олімпіади. 

У квітні 2018 року для участі у Міжнародній науково-практичній 

конференції з питань інтернаціоналізації вищої школи МДУ відвідав 

Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Кіпр в Україні Луїс Телемаху. 

Він прочитав лекцію студентам на тему «Кіпр в ЄС: історія та сучасні виклики. 

Досвід для України» й обговорив із молоддю перспективи євроінтеграції України. 

У листопаді 2018 року на факультеті грецької філології та перекладу 

Маріупольського державного університету відбулося нагородження переможців 

Міжнародного конкурсу творчих робіт «Ларнака – брама Кіпру». Конкурс 

проводиться щороку з ініціативи Організації туристичного розвитку міста 

Ларнаки, Почесного Генерального консульства Республіки Кіпр у Маріуполі та 

Маріупольського державного університету. Його мета – вдосконалення у молоді 

навичок застосування інформаційних технологій, стимулювання незалежного 

мислення і винахідливості при підготовці друкованої та віртуальної продукції для 

формування єдиного інформаційного простору між Маріуполем і Ларнакою. 

У 2018 році були встановлені зв’язки з Відкритим університетом Кіпру за 

рекомендацією Посольства України у Республіці Кіпр. Між двома університетами 

досягнуті домовленості про академічну мобільність викладачів у рамках програми 

Еразмус+. 
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Протягом звітного періоду активно розвивається співробітництво МДУ із 

організаціями та установами Республіки Польща. У листопаді 2018 року в МДУ 

пройшла серія заходів, присвячених 100-річчю незалежності Польщі. У Центрі 

Балто-Чорноморських регіональних досліджень МДУ пройшов круглий стіл 

«Напередодні другого століття. Республіка Польща у сучасній Європі: 

досягнення, перспективи та виклики», присвячений до 100-ій річниці 

незалежності Польщі. В обговоренні взяли участь викладачі кафедри історичних 

дисциплін, кафедри слов’янської філології та перекладу, студенти й аспіранти 

МДУ. Свій погляд на ситуацію висловили депутат Маріупольської міської ради 

Оксана Гринько та закордонні експерти, які були на Skype-зв’язку: співробітник 

відділу політики безпеки і цивілізаційних загроз Інституту політичних наук 

Університету Вармії і Мазур доктор Кшиштоф Женгота, співробітник відділу 

міжнародних зв’язків Горничо-металургійної Академії імені Станіслава Сташица 

в Кракові Андрій Івашко, аспірант Університету Делавера Пйотр Бєлінські 

(США). 

У цьому році в Полонійній академії в Ченстохові навчається 1 студентка 

МДУ на бюджетній основі за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр». Ця 

можливість надана у рамках реалізації проекту «Подвійний диплом» завдяки 

підписаній у цьому році угоді про співпрацю між університетами. Запровадженню 

програми подвійних дипломів передувало порівняння та зведення навчальних 

програм двох вишів, а також домовленість щодо взаємного визнання результатів, 

отриманих під час навчання, яка буде підкріплюватися відповідним протоколом 

погодження. Участь у даній програмі відкриває нові наукові та освітні можливості 

для маріупольських студентів, сприяє підвищенню їх рівня мобільності та 

конкурентоспроможності. Освітяни двох країн упевнені, що, вивчивши 

закордонний досвід, дипломовані фахівці зможуть привнести позитивні зміни у 

різні сфери української економіки, науки, освіти і культури. 

У 2018 році зацікавленість МДУ проявила і Республіка Корея. У червні 

2018 року Маріупольський державний університет відвідав радник-посланець з 

економічних і політичних питань Посольства Республіки Корея в Україні Пак 

Хин Квон. Дипломат зустрівся з керівництвом, викладачами та студентами вишу.  

У рамках співробітництва з Представництвом ЄС в Україні у квітні 2018 

року в Маріупольському державному університеті пройшов День кар'єри ЄС, 

організований Представництвом Європейського Союзу в Україні, Інформаційним 

центром ЄС у Маріуполі та ГО «Фундація «Відкрите суспільство». День кар'єри 

ЄС проводився в МДУ вдруге у рамках проекту «ЄС: вибір української молоді», 

який спрямований на сприяння поширенню інформації про Євросоюз і процеси 

євроінтеграції України.  
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У жовтні 2018 року координатор Інформаційного центру ЄС, старший 

викладач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики МДУ Марія 

Свєтлакова взяла участь у Першому Форумі мереж Європейського Союзу в 

Україні. 

У звітному році результативною була співпраця МДУ із Центром 

інформації та документації НАТО в Україні. 25 жовтня 2018 року у 

Маріупольському державному університеті відкрилася виставка «Формула 

безпеки. Україна – НАТО», присвячена 20-й річниці підписання Хартії про 

особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного 

договору. Проект був реалізований Міністерством інформаційної політики 

України спільно із Центром інформації та документації НАТО в Україні. На 

відкритті виставки були присутні заступник Міністра інформаційної політики 

України Дмитро Золотухін і заступник директора Центра інформації та 

документації НАТО в Україні Вікторія Ціємініте. Вони зауважили, що цей проект 

має на меті не переконати українців у тому, що НАТО – це єдиний вірний курс 

для України, а надати об’єктивну інформацію щодо діяльності альянсу, 

спонукаючи громадян, зокрема студентську молодь, до розвитку критичного 

мислення. 

25 жовтня в Маріупольському державному університеті відкрилася виставка 

«Формула безпеки. Україна – НАТО», присвячена 20-й річниці підписання Хартії 

про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного 

договору. Виставка була передана на постійне користування на базі МДУ. У 

листопаді 2018 року Центр інформації і документації НАТО в Україні організував 

поїздку до Брюсселя (Королівство Бельгія) для 20 представників українських 

закладів вищої освіти та громадських діячів, які займаються питаннями 

міжнародної співпраці, євроінтеграційними процесами, проблемами безпеки, а 

також питаннями співробітництва України і НАТО. До складу української 

делегації увійшла начальник відділу міжнародних зв'язків Маріупольського 

державного університету Лідія Шевченко. Українська делегація відвідала Штаб-

квартиру НАТО і Центральний штаб об’єднаних збройних сил НАТО в Європі 

(SHAPE). Також програма візиту включала брифінги з представниками різних 

департаментів і відділів Організації і SHAPE: заступником керівника відділу по 

роботі з країнами-партнерами та країнами-членами НАТО Петром Луняком, 

представником управління політичних відносин НАТО Флоріаном Енке, Главою 

Місії України при НАТО, Послом Вадимом Пристайком, першим секретарем 

Військового представництва Місії України при НАТО Ігорем Лозою та іншими. 
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4.2. Міжнародні наукові проекти 

Протягом 2018 року Маріупольський державний університет брав участь у 

розробці та реалізації наукових і освітніх проектів: 

Програма ЕРАЗМУС: розробка програми «подвійних» магістерських 

дипломів. В межах реалізації цієї програми у 2018 році до Полонійної академії в 

Ченстохові вступила 1 студентка  МДУ для навчання на бюджетній основі за 

освітнім ступенем «Магістр» Ця можливість надана у рамках реалізації проекту 

«Подвійний диплом» завдяки підписаній у 2017 році угоді про співпрацю між 

університетами. 

Міжнародний проект Ґете-Інституту «Цифровий мережевий 

університет». Проект реалізується Ґете-Інститутом спільно з університетами 

Німеччини, Австрії, Грузії, України та інших країн. Маріупольський державний 

університет є одним з українських вузів-партнерів цього проекту. Цифровий 

мережевий університет – це віртуальне об’єднання закладів вищої освіти, 

створене для довгострокової співпраці. Освітні заклади-учасники надають в 

онлайн-режимі навчальні курси, які сертифіковані за Загальноєвропейською 

системою взаємного визнання оцінок ECTS і визнаються усіма мережевими 

партнерами. Доступ до онлайн-курсів матимуть лише студенти університетів-

учасників. Мета мережевого університету – сприяння взаємному порозумінню, 

яке відбуватиметься через структурований міжкультурний обмін та спільне 

створення навчальних пропозицій у сферах освіти для сталого розвитку, інтер- 

або транскультурності, запобігання конфліктів та пошуку миру. Проект підтримує 

Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини у рамках програми 

«Східне партнерство». В урочистому відкритті Цифрового мережевого 

університету в Берліні взяли участь проректор з науково-педагогічної роботи 

МДУ Ірина Петрова і декан факультету іноземних мов Олена Павленко. Програма 

заходів включала подіумну дискусію, присвячену актуальним проблемам освіти, і 

робочу зустріч, на якій обговорювалися організаційні питання подальшої роботи 

учасників проекту. У межах заходів, які проходили у столиці Німеччини, був 

підписаний Меморандум про порозуміння між Ґете-Інститутом і Маріупольським 

державним університетом, який передбачає розвиток співпраці у сферах освіти і 

культури у рамках Цифрового мережевого університету. Перші переваги 

проходження онлайн-курсу на платформі мережевого університету зможе оцінити 

магістрантка спеціальності «Мова та література (німецька)» Ольга Торчило. Вона 

зареєструвалася на курс «Створюємо майбутнє разом», розроблений Рурським 

університетом у Бохумі (Німеччина) та Віденською вищою школою аграрної та 

екологічної педагогіки (Австрія). За підсумками 12-тижневого навчання, 

студентка отримає сертифікати Ґете-Інституту й університетів, які створили курс. 

Викладачі кафедри німецької та французької філології МДУ у рамках Цифрового 
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мережевого університету розроблятимуть курс, присвячений сучасним методикам 

викладання іноземних мов.  

Проект Еразмус+ «Переосмислення регіональних досліджень: Балто-

Чорноморський зв’язок». Проект реалізується за участі провідних вишів Естонії, 

Польщі, Швеції та Литви. Від України до проекту долучилися Львівський 

національний університет імені Івана Франка, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Одеський національний університет імені І. І. 

Мечникова і Маріупольський державний університет. Координаторами проекту 

виступають Університет м.Тарту (Естонія), а на національному рівні – ЛНУ імені 

Івана Франка. Мета проекту – сприяти розвитку вищої освіти в Україні та 

допомогти університетам відповідати найвищим освітнім стандартам. Протягом 

року в рамках реалізації цього проекту відбулись робочі зустрічі у Швеції, 

Україні, Литві.  

У жовтні 2018 року у Маріупольському державному університеті розпочав 

роботу Центр Балто-Чорноморських регіональних студій. Першим заходом, який 

відбувся на базі центру, стала робоча зустріч представників Національного 

Eразмус+ офісу в Україні та університетів-учасників проекту: Університету Тарту 

(Естонія), Університету імені Адама Міцкевича в Познані (Польща), Лундського 

університету (Швеція), Університету Вітовта Великого (Литва), МДУ, ЛНУ імені 

Івана Франка, ОНУ імені І. І. Мечникова, КНУ імені Тараса Шевченка. З 29 по 31 

жовтня інтернаціональна група учасників проекту працювала над узгодженням 

навчального плану англомовної магістерської програми. Основним завданням 

центру, створеного на базі Маріупольського держуніверситету, буде сприяння 

всебічному співробітництву МДУ, Маріуполя та України із країнами Балто-

Чорноморського регіону.  

Проект Еразмус+ «Журналістська освіта за демократію в Україні». До 

реалізації проекту долучились фахівці британських, польських, ірландських та 

шведських університетів, а також професійних організацій Великої Британії, 

Австрії, Нідерландів та України. Команда дослідників шукатиме способи 

підвищення якості бакалаврських і магістерських програм із журналістики до 

стандартів ЄС, сприяння працевлаштуванню студентів за фахом, просування 

медіаграмотності у суспільстві, налагодження міжнародної мобільності. У рамках 

проекту також планується удосконалити оснащення лабораторій факультетів 

журналістики України – надати сучасне відеообладнання, комп’ютерне 

устаткування, спецтехніку тощо. Загальний бюджет проекту складає близько 800 

тисяч євро. Для покращення журналістської освіти учасники проекту відвідають 

профільні університети за кордоном та розкажуть про свій досвід під час лекцій в 

Україні. Серед запланованих заходів – перегляд і перехресна експертна оцінка 

освітніх програм на факультетах журналістики в українських вишах, проведення 
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днів відкритих дверей і презентацій оновлених програм, розробка онлайн-курсів із 

медіаграмотності, їх апробація та запуск у режимі дистанційної освіти тощо. За 

результатами проекту учасники представлять на розгляд Міністерства освіти і 

науки України Національні рекомендації щодо впровадження оновлених програм 

підготовки журналістів у вишах країни. Окрім вчених МДУ, серед учасників 

проекту є представники КНУ імені Тараса Шевченка, Львівського національного 

університету імені Івана Франка, Українського католицького університету, 

Сумського державного університету, Ужгородського національного університету 

й інших авторитетних закладів вищої освіти. Координатором проекту є 

Університет Бат Спа (Велика Британія), партнерами – Міністерство освіти і науки 

України та Українська асоціація студентів. 

 

4.3. Міжнародні центри МДУ 

Інститут українсько-грецької дружби та елліністичних досліджень 

На базі Інституту українсько-грецької дружби та елліністичних досліджень 

проводяться наукові дослідження з історії та культури греків, науково-практичні 

семінари та круглі столи за участю представників закордонних університетів. 

13 березня 2018 р. на базі Інституту відбулось засідання секції «Прояви Слова: 

лексикологічні та літературознавчі студії» в межах Декади студентської науки – 

2018. 14 березня 2018 р. відбувся Науковий дебют «Мовна, літературна та 

культурна спадщина греків Приазов’я» для учнів міських шкіл, які вивчають 

новогрецьку мову, та студентів 1 курсу спеціальності «Мова та література 

(новогрецька)». Також на базі Інституту було проведено І етап Всесвітньої 

олімпіади з новогрецької мови (10 січня 2018 р.). 16 травня 2018 р. було 

проведено круглий стіл «Актуальні питання лінгвістики, літератури та 

художнього перекладу». Також на базі Інституту регулярно проводяться науково-

методичні семінари викладачів кафедри грецької філології та перекладу. 

 

Представництво Європейської організації публічного права в Україні 

МДУ є членом Ради директорів Європейської організації публічного права 

(ЄОПП). На базі університету функціонує представництво цієї організації в 

Україні, науково-методичні матеріали для якого надаються ЄОПП. У 2018 році на 

базі центру пройшов II етап Всеукраїнської олімпіади школярів з правознавства та 

профорієнтаційна практика учнів міського ліцею, де вони дізналися про 

особливості навчання студентів-юристів у МДУ. 

 

Італійський культурний центр  

Продовжує успішну діяльність на базі МДУ Італійський культурний центр. 

Основними напрямами діяльності центру залишаються вивчення італійської мови 
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й популяризація італійської культури. Також центр надає консультативну 

допомогу, навчально-методичну, довідкову і лінгвокраїнознавчу літературу 

студентам і викладачам МДУ. Щоденно оновлюються інформаційні сторінки ІКЦ 

у соціальних мережах з метою поширення й популяризації італійської мови, 

літератури та культури. За участі ІКЦ проходить організація освітніх стажувань 

студентів і викладачів МДУ в університетах Італії. У приміщенні Центру 

відбувається показ художніх фільмів мовою оригіналу, а також надається 

можливість перегляду італійського телебачення для всіх бажаючих. На базі 

Італійського культурного центру МДУ проходять тематичні заходи, пов’язані з 

італійською культурою та мистецтвом. 

 

Польський культурний центр 

З 2010 року в МДУ успішно функціонує Польський культурний центр, на 

базі якого працює бібліотека польськомовної літератури з історії, культури 

Польщі, методики викладання, проводяться дні польської мови, історії, культури 

не лише для студентів університету, а й для учнів маріупольських шкіл. Постійно 

оновлюється та активно функціонує сайт Центру польської культури, який був 

залучений до проведення міжнародної Інтернет-конференції «Сучасні славістичні 

студії: основні напрями та перспективи досліджень». У роботі конференції беруть 

участь студенти та викладачі польських ЗВО. На базі центру проходять заняття з 

польської мови, літератури та лінгвокраїнознавства для студентів університету, 

які вивчають польську мову як другу та третю іноземну, також проходять заняття 

для учнів Маріупольського технічного ліцею в рамках проекту «Вивчаємо 

польську мову разом». Щороку учні Маріупольського міського ліцею відвідують 

Польський культурний центр, на базі якого вони мають змогу ознайомитися з 

Польщею, її мовою, культурою та історією. Студентами спеціальності «Філологія. 

Переклад (українська, російська, польська)» розроблюється тема «Зіставне 

вивчення польської, української та російської мов». Окрім наукового напряму 

функціонування центру на його базі проходить і культурно-просвітницька робота 

зі студентами університету: перегляд відомих кінострічок польського 

кінематографу, щорічний конкурс «ПереКЛАДач», святкування Дня Незалежності 

Польщі, Анджеєк та Різдва. Використання Центру польської культури, який 

створено з урахуванням усіх сучасних форм навчання іноземній мові, 

інноваційних форм роботи зі студентами спеціальностей, які вивчають польську 

мову та є майбутніми перекладачами з польської мови, дає можливість 

підготувати конкурентоспроможних спеціалістів для сучасної викладацької, 

наукової та бізнесової сфер діяльності. 
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Центр ґендерних досліджень та освіти 

На базі МДУ працює Центр ґендерних досліджень та освіти. Центр 

займається впровадженням ґендерних підходів в навчальний процес університету, 

поширенням ґендерних знань, підвищенням рівня обізнаності студентської молоді 

з ґендерних питань. На базі центру проводяться тренінги, здійснюється 

консультативна допомога жителям регіону. У лютому 2018 року представники 

Центру відвідали семінар-тренінг, присвячений проблемам ґендерної рівності. 

Захід був організований за сприяння організацій «ООН Жінки», «Український 

жіночий фонд» та Програми розвитку ООН. У травні 2018 відбулося засідання 

студентського наукового історико-археологічного товариства на тему «Ґендер, це 

цікаво!». Захід був проведений спільно з Центром ґендерних досліджень та освіти 

МДУ. Учасники дізналися про такі базові поняття, як «стать», «ґендер», «ґендерні 

стереотипи», «ґендерна рівність», познайомилися з трьома основними 

принципами Конвенції ООН «Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо 

жінок» від 1979 року, яку Україна ратифікувала у 1981 році. У рамках засідання 

директор Центру Юлія Константинова провела для студентів тренінг «Зобрази 

ґендерні стереотипи», під час якого учасники, працюючи у групах, сформували і 

графічно відтворили основні стереотипи щодо жінок і чоловіків, які існують у 

нашому суспільстві.  

 

Міжнародний центр з навколишнього природного середовища 

Міжнародний центр з навколишнього природного середовища – є сучасною 

науково-практичною лабораторією, на базі якої у 2018 році проводились відео-

конференції, майстер-класи з екологічної освіти. Студенти спеціальності 

«Екологія» проводили практичні заняття, експерименти, досліджуючи якість води 

та ґрунту м. Маріуполь. 

 

Навчальна телестудія «MDU-media» 

У 2018 році на базі факультету філології та масових комунікацій 

Маріупольського державного університету функціонувала навчальна лабораторія 

«Телестудія МДУ-медіа», створена у 2011 році завдяки гранту Фонду розвитку 

ЗМІ Посольства США. У навчальній лабораторії, оснащеній сучасною 

професійною технікою, створені всі умови для навчальної практики студентів, 

підготовки бакалаврських робіт, виробництва циклів відео-лекцій, моделювання 

виробничих ситуацій під час навчальних занять. Навчальна телестудія дозволяє 

запроваджувати інтерактивні методи навчання на основі сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій, моделювати робочі ситуації. Вона допомагає 

майбутнім фахівцям у галузі журналістики й реклами та зв’язків з громадськістю 

вдосконалювати практичні навички дикторської майстерності, відео-монтажу, 
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редагування відеоматеріалу. На базі навчальної лабораторії проходять тренінги, 

майстер-класи, семінари провідних міських і відомих українських журналістів та 

фахівців у галузі медіа. З початку 2017-2018 навчального року на базі навчальної 

лабораторії почала працювати «Творча майстерня» журналіста, редактора, теле- 

та радіоведучого, медіа-тренера, голови правління ГО «Громадське радіо» 

А.В.Куликова. На поточному етапі, в рамках роботи навчальної лабораторії, 

студенти 4 курсу кафедри соціальних комунікацій проходять навчально-

виробничу практику. Кращі роботи студентів з тележурналістики будуть 

включені у програми телеканалу «Маріупольське телебачення», а кращі роботи з 

радіовиробництва потраплять до ефіру ПРАТ «ТРК «Євростудія». 

 

Бібліотека елліністичних студій «Костянтинос Левендіс» 

Бібліотека елліністичних студій «Костянтинос Левендіс» – найбільша в 

Україні бібліотека грецької літератури з фондом близько 17 тисяч примірників. 

Початок формування бібліотеки елліністичних студій «Костянтинос Левендіс» 

було покладено у 2005 році, коли МДУ відвідали Президент благочинного Фонду 

«Анастасіос Г. Левендіс» Анастасіос Пол Левендіс та Директор Фонду, Почесний 

професор МДУ Васос Карайоргис. На час відкриття фонд бібліотеки нараховував 

6285 примірників. З них: 4786 – книги загального фонду Маріупольського 

державного університету; 1499 – книги з фонду «Анастасіос Г. Левендіс». За 2018 

рік фонд бібліотеки збільшився на 310 видань переважно з історії, літератури, 

релігії, також були отримані підручники з новогрецької мови. За останні роки 

бібліотеку відвідали представники вищих навчальних закладів Києва, Одеси, 

Львова, Афін, Салонік та Янін (Греція). Неодноразово з візитом до бібліотеки 

приїздили директори фонду «Анастасіос Г. Левендіс» Васос Карайоргис і 

Хараламбос Бакірдзис. Також бібліотеку відвідали Генеральне Консульство Греції 

в Маріуполі Софія Маллі, Дімітріс Папандреу, Елені Георгопулу, письменник 

Стеліос Еллініадіс, поет Міхаліс Пієріс, президент Грецької Республіки Каролос 

Папуляс, професор прикладного мовознавства відділення початкової освіти 

Університету західної Македонії Елені Гріва та завідувач відділення мови, 

філології та культури країн Причорномор’я Університету Фракії імені Демокріта 

Марія Дімасі, голова координаційного комітету Міжнародного товариства друзів 

Н. Казандзакіса Георгіос Стасінакіс. Надзвичайний і Повноважний Посол 

Грецької Республіки в Україні Георгіос Пукаміссас, заступник Міністра юстиції 

України з питань євроінтеграції Сергій Петухов, журналісти провідних медіа 

Болгарії, Туреччини, Угорщини та Естонії, радник віце-прем’єр-міністра України, 

співголова Київського центру публічної дипломатії Андрій Вітренко, кандидат 

історичних наук, співголова Київського центру публічної дипломатії Дмитро 

Іщенко, координатор програми «Міжнародні відносини» Національного 
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університету «Києво-Могилянська академія», експерт Київського центру 

публічної дипломатії Оксана Забузова, а також представники делегацій з багатьох 

країн Європи. 

 

Інформаційний центр Європейського Союзу 

У березні 2018 р. за підтримки та організації Інформаційного центру ЄС на 

базі Маріупольського держуніверситету на міському рівні відбувся Учнівський 

молодіжний форум «Молодь змінює світ». Захід об’єднав школярів із Маріуполя, 

Красногорівки, селищ Гранітного та Нікольського. Учням запропонували 

розробити пропозиції щодо розвитку різних сфер життя свого міста, регіону та 

країни. В рамках тренінгу школярі мали сформулювати, які перспективи для них 

відкриває євроінтеграція. 

24 квітня 2018 р. у Маріупольському державному університеті пройшов 

День кар'єри ЄС, організований Представництвом Європейського Союзу в 

Україні, Інформаційним центром ЄС у Маріуполі та ГО «Фундація «Відкрите 

суспільство»» за сприяння відділу з організації практик та працевлаштування 

випускників МДУ.У заході взяли участь близько 30 роботодавців, які 

представляли органи місцевого самоврядування, банківські установи, адвокатські 

компанії, підприємства сфери послуг, громадські організації та благодійні фонди. 

Під час Дня кар'єри вони змогли розповісти про наявні вакансії та безпосередньо 

поспілкуватися з претендентами. Молодь мала можливість записатися на 

стажування і пройти співбесіду, а також отримати корисні знання та навички, 

відвідавши презентації, дискусії та тренінги. Загалом День кар'єри ЄС відвідали 

понад 400 осіб. 

 

4.4. Міжнародні стажування викладачів і студентів 

Важливою, дієвою і перспективною формою міжнародного співробітництва 

в МДУ вважаються міжнародні стажування студентів і викладачів. Серед 

програм, пов’язаних зі студентськими обмінами, можна виділити три основні 

типи: навчальні, наукові та культурні. Всі ці програми мають професійну 

зорієнтованість і сприяють покращенню фахової підготовки випускників 

університету, розвитку наукового потенціалу студентів та викладачів. Тривалість 

програм коливається від одного місяця до повного навчального року. У них 

беруть участь кращі студенти та викладачі університету.  

Динаміку стажувань ілюструють такі цифри. Протягом останніх п’яти років 

375 студентів та викладачів МДУ взяли участь у навчальних, наукових та 

культурних стажуваннях у різних країнах світу. Найчастіше представники 

Маріупольського державного університету відвідують Грецію, Італію, Польщу, 
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Кіпр, США, Великобританію, Німеччину, Францію, Польщу, Молдову, Грузію та 

ін.  

У квітні 2018 року студенти 4 курсу спеціальності «Історія» Антон 

Самойленко, Олександра Воротілова та Вікторія Орос на чолі з доцентом кафедри 

історичних дисциплін Світланою Арабаджи відвідали Німеччину у рамках 

третього етапу молодіжного українсько-польсько-німецького проекту «Історія 

починається в родині». Організаторами проекту виступили Міжнародна 

громадська організація «Основи свободи» спільно з Міжнародним домом 

зустрічей молоді в Освенцимі (Польща) і Фундацією Нижньосаксонських місць 

пам’яті «Берґен-Бельзен» (Німеччина). Учасники проекту розширили свої знання 

про події Другої світової війни, дізналися про основні етапи процесу 

трансформації табору для бельгійських та французьких військовополонених у 

концентраційний табір, відвідали залізничний шлях та історичні частини місця 

пам’яті «Берґен-Бельзен», познайомилися з особливостями формування 

експозицій виставки з історії табору. 

 

 
Рис. 4.3. Кількість студентів і викладачів, які брали участь у закордонних 

стажуваннях (осіб) 

 

Студентка IV курсу спеціальності «Мова та література (італійська)» 

Маріупольського державного університету Олександра Федотова виграла 

подорож до Риму, посівши друге місце в Міжнародному кінематографічному 

конкурсі «Наче в дзеркалі». Конкурс проводила Спілка «Данте Аліґ’єрі» за 

підтримки мережі італійських інститутів культури. Творчі роботи учасників були 

присвячені темі «Італійська мова для кіно та в кіно. Італія: погляд ззовні». 

Традиційно студенти брали участь у різних програмах у Греції. Серед таких 

програм варто назвати: Літня школа з вивчення новогрецької мови на о. Калімнос, 

міжнародна програма грецької мови, історії та культури «ІМХА» в м. Салоніки.  
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У липні 2018 року студенти і випускники факультету грецької філології та 

перекладу Маріупольського державного університету брали участь у програмі 

підготовки вчителів на базі Педагогічного інституту Кіпру. Програма була 

спрямована на знайомство іноземних фахівців із сучасними підходами до 

викладання грецької мови як другої іноземної. 

Викладачі Маріупольського державного університету активно беруть учать 

у наукових семінарах, конференціях та форумах за кордоном.  

Протягом шести тижнів на початку 2018 року проректор з міжнародних 

зв’язків МДУ, професор Микола Трофименко проходив стажування у Сполучених 

Штатах Америки за програмою Державного департаменту США «Інститут з 

американістики з питань формування національної політики в галузі національної 

безпеки» (SUSI). Програма розроблена для викладачів закладів вищої освіти, 

керівників та лідерів громадської думки з різних країн світу. Її мета – поліпшити 

якість викладання американістики у вишах за межами США. Стажування 

включало інтенсивну академічну програму в Університеті Делавера (Ньюарк) та 

ознайомчі поїздки країною із підсумковими зустрічами у Вашингтоні. Всі витрати 

покрив Держдепартамент США. 

Так, у січні 2018 року доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої 

політики МДУ Сергій Пахоменко взяв участь у науковій  конференції на тему 

«Агресія і анексія територій на східному кордоні Європейського Союзу», яка 

проходила на базі юридичного колегіуму Люблінського католицького 

університету Іоанна Павла ІІ (Польща). Крім того, Сергій Пахоменко прочитав 

лекцію «Фактори конфлікту на Донбасі» в Академії військового мистецтва 

(Польща). Слухачами були співробітники Академії, а також Міністерства 

закордонних справ і Міністерства оборони Польської Республіки. Лекція 

відбулася в межах стажування доцента МДУ в Польщі й була організована 

Центром пострадянських досліджень Центру досліджень безпеки. У межах 

наукового стажування в Польщі Сергій Пахоменко провів публічну лекцію для 

студентів спеціальності «Національна безпека» Вармінсько-Мазурського 

університету. У травні 2018 року проректор МДУ Микола Трофименко виступив 

експертом на форумі екс-лідерів європейських країн з питань поширення 

культури миру в Румунії. Метою зустрічей і дискусій було поширення культури 

миру і заклик до підтримки мирного возз’єднання Корейського півострова. 

Ініціатором форуму виступила корейська організація HPWL, яка діє при 

Міжнародному мирному комітеті. 

У міжнародній конференції «Інноваційні підходи у викладанні іноземних 

мов» у грецькому місті Комотині взяли участь ректор МДУ, професор Костянтин 

Балабанов, декан факультету іноземних мов, професор Олена Павленко, завідувач 

кафедри педагогіки та освіти Леніна Задорожна-Княгницька, завідувач кафедри 
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грецької філології та перекладу, доцент Юлія Жарікова, доцент кафедри Наталя 

Воєвутко і старший викладач Ірина Рожкова. Науковий форум був організований 

Фракійським університетом імені Демокріта, Університетом Західної Македонії 

та Маріупольським державним університетом за підтримки Міністерства освіти і 

науки України та Посольства України у Греції. У межах конференції на базі 

Фракійського університету були проведені дні української культури в Греції. 

У липні 2018 року доцент кафедри історичних дисциплін МДУ Світлана 

Арабаджи взяла участь у масштабному форумі «Незавершені справи Європи», 

покликаному надихати й об’єднувати людей, групи та організації з метою 

створення справедливого, стійкого та мирного світу, побудови мостів через 

культурні, соціальні й етнічні відмінності. 

У вересні 2018 року в межах освітньої подорожі, яку організував Ґете-

Інститут, декан факультету іноземних мов МДУ, професор Олена Павленко у 

складі делегації українських учених і посадових осіб відвідала Управління Сенату 

з питань освіти, молоді та сім’ї (Берлін), Секретаріат Постійної конференції 

міністрів культури земель Федеративної Республіки Німеччини (Берлін), вищу 

Берлінську технічну школу Бойт, початкову школу імені Генріха Цілле (Берлін), 

загальну школу імені Карла фон Осецького (Гамбург), університет Гамбурга, 

Земельний інститут з питань освіти вчителів та розвитку освіти (Гамбург). Мета 

поїздки – знайомство з німецькою системою освіти. 

У жовтні 2018 року декан факультету філології та масових комунікацій 

МДУ, професор Світлана Безчотнікова відвідала Німеччину у складі делегації 

українських журналістів. Поїздку організували Академія української преси та 

Фонд Фрідріха Науманна за Свободу за підтримки уряду Німеччини. 

Доцент кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного 

університету Світлана Арабаджи взяла участь у міжнародному молодіжному 

обміні «WWWith.E+Games.welCOMe/inclusion», який проходив з 11 по 20 жовтня 

в місті Паралімні (Республіка Кіпр). Проект ініційований організацією «NECI 

Cyprus» і реалізований за підтримки програми Європейської комісії «Еразмус+». 

Він об’єднав активну молодь з України, Кіпру, Вірменії, Румунії, Болгарії та 

Сербії. 

Старший викладач МДУ Марія Смирнова розробила освітній проект і 

вирушила на стажування до Польщі. Поїздка була організована в межах першого 

етапу українсько-польського проекту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза 

ІV: комунікаційні стратегії та відносини університет-школа». Його мета – 

підготовка академічних лідерів, орієнтованих на вивчення та побудову нових 

моделей стосунків університетів із закладами середньої та професійної освіти. 

Доценти кафедри культурології та інформаційної діяльності 

Маріупольського державного університету Ольга Кригіна та В’ячеслав Кудлай 
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відвідали польський університет Collegium Civitas в межах науково-педагогічного 

стажування, організованого Європейською лігою професійного розвитку. 

Значна кількість студентів проходить виробничу практику, навчається та 

працює за кордоном завдяки участі в програмах Work and Travel USA, Camp 

Counselors, AuPair, DAAD та ін.  

Велика кількість викладачів та студентів беруть участь у різних культурних 

та пізнавальних програмах і турах, позитивним моментом яких є професійна 

складова (мовна практика, екскурсії на підприємства, відвідування університетів, 

участь у наукових конференціях та ін.). 

Зазначимо, що протягом звітного періоду Маріупольський державний 

університет успішно продовжив розширення міжнародного співробітництва, 

довівши ефективність власної моделі міжнародної співпраці, яка передбачає 

комплексну взаємодію на культурному, науковому, освітньому рівнях із 

посольствами, меріями, обласними адміністраціями та університетами зарубіжних 

країн. 

 

4.5. Підготовка іноземних громадян у Маріупольському державному 

університеті 

Маріупольський державний університет має ліцензію на підготовку 

іноземних громадян за акредитованими напрямами підготовки (спеціальностями) 

та на підготовку іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади (наказ 

МОН України № 102-л від 22.05.2017). 

Університет активно залучає до навчання студентів – громадян іноземних 

держав. Так, у 2014 р. в університеті навчались 130 осіб, у 2015 р. – 140 осіб, у 

2016 р. – 99 осіб, у 2017 р. – 102, а у 2018 р. – 164 особи з таких країн, як 

Азербайджан, Бангладеш, Білорусь, Вірменія, В’єтнам, Гана, Гвінея, Камерун, 

Китай, Марокко, Намібія, Нігерія, Туреччина, Туркменістан, Узбекистан, 

Філіппіни тощо). У 2018 – 2019 навчальному році до МДУ на ОС «Бакалавр» і ОС 

«Магістр» вступили 55 іноземних громадян, а на підготовчому відділенні Центру 

довузівської підготовки та роботи з іноземними студентами протягом 2018 року 

навчались 85 іноземців.  

Загалом можна прослідкувати значне збільшення кількості іноземних осіб, 

які здобувають освіту в МДУ, що є результатом плідної роботи адміністрації 

університету щодо набору іноземного контингенту. Іноземні студенти МДУ 

демонструють високий рівень професійної підготовки, прагнення до знань і 

беруть активну участь у науковому та громадському житті університету. 

Університет у важких умовах зберіг контингент іноземців та планує його 

збільшення за активного сприяння міської, обласної влади, іноземних посольств 

та партнерів. 
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Діяльність МДУ щодо підготовки іноземних громадян за акредитованими 

напрямами (спеціальностями) та до вступу у ВНЗ України в частині дотримання 

законодавства у сфері міграції постійно перевіряється Державною міграційною 

службою України, Державною прикордонною службою, ГУ Національної поліції 

в Донецькій області, Управлінням СБУ в Донецькій області, прокуратурою 

Донецької області тощо. 

Протягом 2018 року адміністрацією МДУ була проведена низка заходів, 

спрямованих на адаптацію іноземних громадян, знайомство з українською 

культурою і традиціями: майстер-клас із писанкарства, відвідування 

Маріупольського краєзнавчого музею, знайомство з українською кухнею, 

Всесвітній день вишиванки, Міжнародний день рідної мови, Міжнародний день 

Франкофонії, День незалежності Народної Республіки Бангладеш, форум-театр 

«Простір толерантності». 

Цього року в Маріупольському державному університеті вперше відбувся 

фонетичний конкурс серед іноземних слухачів підготовчого відділення. Конкурс 

організований з ініціативи Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними 

студентами. Метою заходу є стимулювання інтересу до вивчення фонетичної 

сторони мовлення в контексті діалогу культур, розвиток міжкультурного діалогу 

й лінгвосоціокультурної адаптації іноземних студентів. 

Крім того, іноземні студенти й слухачі підготовчого відділення МДУ взяли 

участь у першому загальноміському мультикультурному фестивалі 

«Багатонаціональний PICNIC. MRPL. 2018», організованому Центральною 

міською бібліотекою ім. В. Г. Короленка за підтримки Міжнародної організації з 

питань міграції. У межах фестивалю проводилися майстер-класи, флешмоби та 

інші культурно-розважальні заходи, під час яких маріупольців і гостей міста 

знайомили з традиціями різних народів світу. «Багатонаціональний PICNIC. 

MRPL. 2018» зібрав представників 25 національностей. Таким чином був 

встановлений рекорд Гіннеса на найбільш багатонаціональний пікнік в Україні. 

Іноземні слухачі підготовчого відділення МДУ беруть участь у роботі 

Мультикультурного розмовного клубу. У такому форматі студенти 

вдосконалюватимуть навички розмовної англійської, а іноземні слухачі 

підготовчого відділення вивчатимуть українську/російську мову. Також під час 

засідань клубу учасники знайомлять один одного з культурою і традиціями своїх 

країн. 

Отже, результати міжнародної співпраці університету сприяють 

удосконаленню навчально-виховного процесу, створюють умови для розвитку 

наукової діяльності викладачів і підвищення їх кваліфікації, розширюють джерела 

фінансування МДУ шляхом активного залучення іноземних ресурсів, що 
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сприяють зміцненню фінансово-економічного стану університету й розвитку його 

матеріально-технічної бази. 

 

Завдання на 2019 рік: 

 активізація участі у програмах міжнародної технічної допомоги 

Європейського Союзу, США, Великої Британії, Федеративної Республіки 

Німеччини тощо; 

 розробка та впровадження нових програм подвійних дипломів, розвиток 

вже існуючих; 

 сприяння участі представників науково-педагогічного колективу 

студентства у програмах обміну, стипендіальних міжнародних програмах, грантах 

та стажування за кордоном;  

 активізація діяльності міжнародних наукових, освітніх та культурних 

центрів університету; 

 проведення спільно з іноземними партнерами заходів для популяризації 

та залучення коштів на діяльність університету; 

 активізація участі у програмі Еразмус+ з іноземними ЗВО для розвитку 

академічної мобільності; 

 збереження та збільшення контингенту іноземних студентів; 

 встановлення контактів із фірмами-контрактерами для збільшення 

контингенту студентів. 
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V. ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ МДУ 

 

Інформаційна діяльність Маріупольського державного університету відіграє 

важливу роль у забезпеченні доступу населення до відомостей стосовно роботи 

ЗВО  та сприяє формуванню позитивного іміджу університету і вітчизняної вищої 

школи в цілому. Вона передбачає використання низки дієвих способів 

інформування широкої громадськості, зокрема:  

 співпрацю із засобами масової інформації; 

 розвиток офіційного сайту університету (http://mdu.in.ua); 

 збільшення присутності й активності університету в соціальних мережах. 

У 2018 році за участю керівництва університету відбулося 3 прес-

конференції, із залученням журналістів було проведено 18 університетських 

заходів. За підсумками роботи з регіональними, міськими та всеукраїнськими ЗМІ 

в ефір вийшло понад 50 відеосюжетів і програм, які висвітлювали діяльність 

університету, у друкованих та інтернет-ЗМІ опубліковано понад 110 матеріалів.  

З метою поширення інформації про МДУ в інтернет-мережі функціонує 

офіційний веб-сайт університету, на якому протягом 2018 року було розміщено 

588 інформаційних повідомлень. 

Щодня сайт університету відвідують у середньому 616 користувачів мережі 

(рахуються індивідуальні IP-адреси), які переглядають у середньому шість 

сторінок сайту. Розподіл переглядів по країнах: 67,5% – Україна, 12,7% – США, 

4,7% – Франція, 3,9% – Німеччина, 3,4% – Росія, 2,8% – Нідерланди.  

У роботі із сайтом велика увага приділяється наповненню розділу 

«Нормативні документи», який містить документацію щодо фінансової, науково-

освітньої, видавничої діяльності університету, звіти ректора, положення про 

структурні підрозділи та робочі органи й інші документи, що регламентують 

роботу університету за різними напрямками.  

Інтерактивність офіційного сайту забезпечують форми зворотного зв’язку 

(«Зворотний зв’язок», «Запитай про вступ»), через які протягом 2018 року 

надійшло 253 звернення. 193 повідомлення надійшло від абітурієнтів через форму 

«Запитай про вступ». Співробітники відділу інформації та зв’язків з 

громадськістю оперативно відповідали на всі надіслані звернення, попередньо 

консультуючись із відповідними структурними підрозділами. 

У лютому 2018 року був оновлений шаблон англомовної версії офіційного 

сайту МДУ, а у квітні 2018 року – україномовної версії. Новий шаблон є більш 

сучасним на вигляд, має зручну навігацію й адаптується під мобільну версію.  

Велику роль у формуванні позитивного іміджу університету відіграє його 

просування в соціальних мережах. На сьогодні МДУ представлений у соцмережах 

Facebook (2046 підписників), Twitter (85 читачів), Instagram (1019 підписників), 

http://mdu.in.ua/
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Telergam (40 учасників), LinkedIn (396 відстежувачів), «YouTube» (42 

підписники). 

Використання цих можливостей дозволяє вести активний діалог із цільовою 

аудиторією, забезпечувати своєчасне сповіщення широкого кола зацікавлених 

осіб й оперативне реагування на їх запити, здійснювати моніторинг громадської 

думки. Цей ефект досягається зокрема шляхом регулярного оновлення інформації 

у стрічці новин, надання можливості залишати коментарі й надсилати особисті 

повідомлення.  

 

Завдання на 2019 рік: 

 розвиток офіційного веб-сайту університету; 

 просування університету в соціальних мережах; 

 виготовлення рекламно-інформаційної продукції для абітурієнтів. 
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VІ. ВИХОВНА РОБОТА ЗІ СТУДЕНТАМИ. РОЗВИТОК 

СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Виховання є складовою і невід’ємною частиною навчального процесу. Саме 

з урахуванням вимог Закону  України  «Про вищу освіту», Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей і молоді,  Стратегічного  плану 

розвитку Маріупольського  державного університету на 2016–2020 роки,  

планується  виховна робота зі студентами університету. Головними напрямками 

виховання студентської молоді протягом 2018 року визначено національно-

патріотичне, правове, трудове, морально-етичне, естетичне, фізичне та екологічне 

виховання. Згідно з цими напрямками та змістом навчально-наукової роботи 

університету проводиться комплекс навчальних, організаційних та виховних 

заходів, реалізація яких протягом навчального року дозволяє створити 

передумови для формування студентів – громадян України – осіб високої 

світоглядної, правової, професійної, соціально-політичної, естетичної та 

екологічної культури.  

Основними формами виховної роботи зі студентами університету були: 

виховання під час навчальних занять та кураторських годин, позаурочна та 

індивідуальна робота, заняття у творчих колективах, клубах за інтересами, 

заняття в спортивних секціях, участь у підготовці та проведенні конкурсів, свят, 

тематичних вечорів, робота в органах студентського самоврядування, виховна 

робота в гуртожитках. 

Поточна виховна робота зі студентами велася заступниками деканів з 

виховної роботи, викладачами кафедр, кураторами академічних груп,  

молодіжним центром та студентською радою університету впродовж навчального 

року.  Так, протягом 2018 року було проведено  95 заходів.  

 

Рис. 6.1. Проведені заходи за напрямами діяльності 
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Завданням національно-патріотичного виховання є прищеплення студентам 

ідей, переконань щодо української державності, формування активної 

громадянської та особистої позиції молоді. За звітний період були проведені 

різнопланові заходи, а саме: Свято Соборності України, День пам’яті жертв 

голодомору та політичних репресій, День Перемоги у Другій світовій війні тощо. 

Студенти університету взяли участь у всеукраїнському флешмобі «Тризуб 

гуртує», члени студентського наукового історико-археологічного товариства 

МДУ провели  тренінг «Ідеї живі».  

Велика увага протягом року приділялась  правовому, морально-етичному, 

культурно-естетичному вихованню студентів. Було створено умови для 

організації та проведено різноманітні форуми, семінари-тренінги, панельні 

дискусії («Як повернутися до навчання із легкістю та радістю?», «Жінки у владі та 

прийняття рішень», «Ґендерні ролі, традиції та стереотипи», «Алгоритм успішної 

реформи для майбутніх реформаторів», «Молодь змінює нас»). 

Студенти МДУ взяли участь у ХІV Міжнародному фестивалі з прав людини 

«Docudays UA», круглому столі «Майбутнє України» під час зустрічі із членами 

Міжфракційного депутатського об’єднання «ЄвроОптимісти» Вікторією 

Войціцькою, Мустафою Найємом та Олександром Черненком. Протягом 10 днів 

26 студентів Маріупольського державного університету знайомилися з 

Ужгородом у межах програми студентського обміну «GOxChange». За 

підсумками участі у програмі обміну студенти МДУ презентували медійні 

проекти про Ужгород. 

Внаслідок тісної взаємодії представників молодіжного центру, 

студентського самоврядування та заступників деканів з виховної роботи в 

університеті  стало традиційним проведення таких заходів: посвячення у 

студенти, фестиваль студентської творчості «Дебют першокурсника», Новорічні 

свята, 8 Березня, фестиваль КВК, День вишиванки, День міста та ін. 

Екологічне виховання спрямовано на формування екологічної культури 

особистості студентів, з цією метою проведено зустріч-обговорення «Екологічні 

проблеми міста та шляхи їх вирішення». На зустрічі були презентовані нові 

проекти, націлені на зниження рівня забруднення навколишнього середовища в 

місті Маріуполі. 

При молодіжному центрі Маріупольського державного університету 

працюють творчі колективи та об’єднання: ансамбль народного танцю 

«Промінь», ансамбль сучасного танцю «Еквілібріум», камерний хор, 

інтелектуальний клуб, театральна студія «Талант». Творчі колективи 

університету постійно беруть участь у міських, обласних, всеукраїнських та 

міжнародних конкурсах, фестивалях та посідають призові місця. 
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Основну виховну роль у гуртожитку виконує інспектор з виховної роботи. 

Основні методи виховної роботи в гуртожитку – метод переконання, метод 

стимулювання, метод оцінки та самооцінки. Виховна робота зі студентами 

розпочинається з їх поселення в гуртожиток. Під час поселення  кожний студент 

підписав договір на тимчасове проживання в гуртожитку та отримав ордер. Так, 

станом на 01.12.2018 в гуртожитку мешкає 382 особи, що становить 18% від 

загальної кількості студентів МДУ, із них 94 – студенти пільгових категорій. 

Цього навчального року поселено 164 студенти. Інспектором з виховної роботи 

проводяться бесіди із залученням фахівців, ведеться індивідуальна виховна 

робота.   

Фізичне виховання і спорт 

Основними завданнями фізичного виховання в Маріупольському 

державному університеті визначено: сприяння всебічному гармонійному 

розвитку, удосконалення спортивної майстерності студентів, покращення 

розумової та фізичної працездатності, виховання організаторських навичок, 

відмова від шкідливих звичок. Якісне проведення занять із фізичного виховання, 

роботу секцій забезпечує сучасний спортивно-оздоровчий комплекс «Садко». 

Студенти МДУ мають змогу займатись у спортивних секціях, які працюють на 

добровільних, безоплатних засадах. В університеті сформовані збірні команди з 

таких видів спорту: шашки, легка атлетика, настільний теніс, міні-футбол, 

волейбол. У збірних командах налічується: майстрів спорту міжнародного класу – 

1, майстрів спорту – 9, кандидатів у майстри спорту – 18.  

Таблиця 6.1  

Інформація про  спортивні секції   

в Маріупольському державному університеті 

Показник  Зміст показника 

Кількість спортивних секцій, 

 з них: 
7 

волейбол (юнаки, дівчата) 2 

футбол 1 

настільний теніс 1 

легка атлетика 1 

шахи 1 

шашки 1 

 

Протягом 2018 року студенти університету брали участь у Чемпіонаті 

області з таких видів спорту, як футбол, волейбол, настільний теніс, шашки.   За 

підсумками змагань обласного  чемпіонату  команда МДУ посіла І місце в 
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командному заліку із шашок,  в індивідуальному заліку І місце з настільного 

тенісу посіла першокурсниця спеціальності «Середня освіта. Українська мова та 

література» Карина Ляшук, I місце посіла жіноча та юнацька волейбольні 

команди МДУ, ІІ та ІІІ місця з футболу. 

Футбольна команда посіла IV місце в Чемпіонаті м. Маріуполя та вийшла в   

плей-офф у турнірі Армяновського, ІІ місце – у спартакіаді серед вищих 

навчальних закладів м. Маріуполя. 

Команда Маріупольського державного університету стала переможцем 

першого регіонального спортивного фестивалю «LEAGUE LIVE», організованого 

Головним управлінням Національної поліції в Донецькій області з нагоди 3-ї 

річниці громадської організації «Ліга майбутніх поліцейських». Студенти 

Маріупольського державного університету взяли участь в обласній Спартакіаді з 

волейболу.  

Традиційним стало проведення Спартакіади, у якій беруть участь викладачі 

та співробітники університету. Спортивний захід націлений на популяризацію 

здорового способу життя та зміцнення корпоративного духу. Під час спартакіади 

викладачі та співробітники університету демонстрували не тільки фізичну 

підготовку, спритність й уміння працювати в команді, а ще й швидкість, творчі та 

кулінарні здібності. Щорічно у травні у спортивному комплексі Маріупольського 

державного університету проходить турнір на Кубок університету з волейболу,  у 

жовтні – спортивне свято «Спорт, творчість, краса» для студентів спеціальностей 

«Здоров’я людини» і «Фізична культура», з метою популяризації активного й 

здорового способу життя серед студентської молоді та розвитку олімпійських 

видів спорту. 

Студентське самоврядування  

Студентське самоврядування в університеті є важливою ланкою в розвитку 

демократичних засад у виші, виявленні потенційних лідерів, формуванні 

майбутньої еліти нації. Діяльність органів студентського самоврядування 

спрямовується на вдосконалення навчально-виховного процесу в університеті, 

сприяння науковій і творчій діяльності студентів. До складу вченої ради 

університету   входить 3 % студентів. Члени Ради студентського самоврядування 

є членами стипендіальної комісії. Органи студентського самоврядування активно 

співпрацюють із профспілковим комітетом щодо правового й соціального захисту 

студентів, проведення розважально-виховних заходів для студентів тощо.  

Протягом 2018 року  студентська рада була  ініціатором  майже 30 

культурно-масових заходів (благодійні ярмарки, фестивалі, форуми, семінари-

тренінги, флешмоби тощо). Участь у благодійному проекті «З теплом у серці» 

дає студентам можливість проявляти ініціативу, самостійно приймати рішення, 
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реалізовувати власні ідеї, сприяє вихованню почуття милосердя, толерантного 

ставлення до незахищених верств населення. 

Протягом року було проведено три благодійні ярмарки. Всі зібрані гроші 

були передані на лікування Богдана Кропова, Євгенії Бадасен, Костянтина 

Шехали, а також на допомогу  ветеранам АТО.  Студенти МДУ постійно 

відвідують територіальний центр соціального обслуговування для літніх людей із 

концертною програмою. Разом із молодіжним центром студентська рада 

організувала фестиваль КВК,  фотоконкурс до Дня вишиванки, танцювальний  

флешмоб до літературно-мистецького фестивалю «КНИЖКОВА ТОЛОКА», 

участь у флешмобі на День вишиванки. У межах Дебюту першокурсника надана 

допомога в підготовці танцювального фестивалю «MyDANCE».  В університеті 

активно розвивається студентський волонтерський рух: музичний фестиваль 

«MRPL-Fest», День «М», «День Європи», «Street Food Mariupol», День міста. 

  

Завдання на 2019 рік: 

 підготовка національно свідомої інтелігенції, збереження 

інтелектуального генофонду нації, примноження культурного потенціалу, який 

забезпечить високу ефективність діяльності майбутніх фахівців;  

 створення умов для вільного розвитку особистості, її мислення і 

загальної культури, залучення до різних видів творчої діяльності (науково-

дослідної, культурно-просвітницької, суспільно-гуманістичної, фізкультурно-

оздоровчої, спортивної, правоохоронної);  

 формування громадянської, соціальної активності та відповідальності, 

залучення молоді до участі в процесі державотворення, розвитку суспільних 

відносин;  

 створення умов для самореалізації особистості відповідно до її 

здібностей, суспільних і власних інтересів;  

 пропаганда здорового способу життя, викорінення шкідливих звичок і 

запобігання правопорушенням;  

 створення необхідних умов для ефективного розвитку студентського 

самоврядування, виявлення потенційних лідерів та організаторів;  

 формування поваги до своєї alma mater, дотримання й розвиток 

демократичних та академічних традицій вищого навчального закладу.   
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VІІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ, ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК 

 

У 2018 році проводилась цілеспрямована та системна робота щодо 

забезпечення комфортних умов для навчання, праці й відпочинку студентів та 

співробітників. Проводиться поточний ремонт будівель і споруд, аудиторій та 

кабінетів; утримуються в належному стані протипожежна та охоронна 

сигналізації, прилеглі території. 

Постійна увага приділяється питанням охорони праці, пожежної безпеки, 

цивільного захисту, екологічної безпеки. 

Протягом 2018 року в МДУ було продовжено процес модернізації наявної 

та придбання нової комп’ютерної техніки. На сьогодні структурні підрозділи в 

повному обсязі укомплектовані необхідною технікою для забезпечення статутної 

діяльності університету. Загальна кількість робочих комп’ютерних місць та 

комп’ютерів – 470.  Було продовжено придбання ліцензійного програмного 

забезпечення. 

У всіх спорудах університету виконувалися такі ремонтні роботи:  

1. Організована та обладнана навчальна лабораторія «Центр Балто-

Чорноморських студій».  

2. Проводиться реконструкція для організації роботи загального відділу, 

прес-центру, Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними студентами. 

3. Проведено ремонт у читальному залі бібліотеки та обладнано додаткові 

комп’ютерні місця. 

4. У навчальному корпусі № 2 проведена заміна вікон на центральних 

сходах з першого по третій поверхи, а також до початку опалювального сезону 

частково проведена модернізація системи опалення. 

5. У навчальних корпусах № 3-4 відремонтовано аудиторію № 13, покрівлю 

переходу між корпусами та проведено ремонт даху підсобного приміщення 

6. Проведено ремонт та заміну ФЕМ внутрішнього двору у навчальному 

корпусі № 5. 

7. У студентському гуртожитку продовжено капітальний ремонт утеплення 

центрального фасаду та приміщень на трьох поверхах лівого крила. Проведено 

заміну кухонних електроплит на всіх кухнях гуртожитку та встановлено 

електронно-механічну пропускну систему з відеофіксацією. 

У корпусах університету були виконані всі необхідні планово-

профілактичні заходи з підготовки та економічного використання систем 

теплопостачання до опалювального сезону. Своєчасно проводяться планово-

профілактичні заходи з підтримки працездатності систем водо- та 

електропостачання. Проведена ревізія вступних шаф та приладів обліку 
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електроенергії, усі вступні кабелі 0,4 кВ будівель університету перебувають у 

робочому стані та під напругою; проведені вимірювання і складені акти перевірки 

опору заземлення електрообладнання та опору електричних кабелів. Замінено 

прилади обліку водопостачання в спорткомплексі, навчальних корпусах №2-3. 

Обсяг фінансування університету у 2018 році становив 75 909,6 тис. грн. 

Порівняно з 2017 роком кошторисні призначення в цілому зросли на 6%, а саме: 

за загальним фондом вони збільшилися майже на 5%, а за спеціальним – на 9%: 

 за загальним фондом – 51 042,2 тис. грн (у 2017 – 48 756,4 тис. грн); 

 за спеціальним фондом – 24 867,4 тис. грн. (у 2017 – 22 847,3 тис. 

грн). 

 

 
Рис.7. 1. Фінансування університету у 2017–2018 роках 

     

Фінансування загального фонду державного бюджету у 2018 році становило 

51042,2 тис. грн, що на 2 285,8 тис. грн більше ніж у 2017 році, та було 

спрямовано на: 

 виплату заробітної плати з нарахуванням                     35438,2 тис.грн; 

 оплату комунальних послуг                                              2144,4  тис.грн; 

 виплату стипендій та забезпечення дітей-сиріт            11248,8  тис.грн; 

 придбання товарів, оплата робіт та послуг для 

навчального процесу                                                           2210,8  тис.грн. 

 

Загальні кошторисні призначення за витратами спеціального фонду 

державного бюджету у 2018 році становили 24867,4 тис. грн, що на 2020,1 тис. 

грн. більше ніж у 2017 році, та були спрямовані на: 

 виплата заробітної плати з нарахуванням                     16855,8 тис. грн; 
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 оплата комунальних послуг                                              1180,7 тис. грн; 

 придбання товарів, оплата робіт та послуг для 

навчального процесу                                                          3432,4 тис. грн; 

 капітальний ремонт гуртожитку                                        2900,0тис. грн; 

 витрати на відрядження                                                       417,3 тис. грн; 

 інші витрати                                                                            72,3 тис. грн;   

Витрати на оплату комунальних послуг збільшилися на 39% та становили 

3325,1 тис. грн (у 2017 році – 2397,1 тис. грн). Це пов’язано зі зростанням тарифів 

на оплату комунальних послуг.  

У 2018 році університет отримав фінансування для капітального ремонту 

гуртожитку за рахунок субвенцій міського бюджету на загальну суму 

2900,0 тис. грн. 

У 2018 році МДУ було надано фінансову допомогу на реалізацію окремих 

доручень на загальну суму 574,8 тис. грн. Із них на виплату іменних стипендій 

72,3 тис. грн, благодійна допомога – 502,5 тис. грн. 

За звітний період університет отримав гуманітарну допомогу на суму 354,3 

тис. грн, а саме: навчальної літератури – на 341,2 тис. грн, комп’ютерної техніки – 

на 8,1 тис. грн, меблі та обладнання – 13,9 тис. грн, побутової техніки – на 11,6 

тис. грн, інших товарно-матеріальних цінностей – на 7,9 тис. грн. 

 

 
Рис.7.2. Витрати університету у 2017–2018 роках 

 

Потреби університету у фінансуванні заробітної плати професорсько-

викладацького складу, навчально-допоміжного персоналу та адміністративно-

обслуговуючого персоналу розраховані згідно з чинними нормами. Загальні 
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витрати на заробітну плату з нарахуванням у 2018 році становили 52294,0 тис. 

грн, що на 3616,1 тис. грн (на 7%) більше, ніж у 2017 році (48677,9 тис. грн). 

Заробітна плата за 2018 рік у порівнянні з 2017 роком збільшена у зв’язку з: 

1) підвищенням розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року до 

3723 грн (у грудні 2017 року – 3200 грн) відповідно до чинного законодавства 

України; 

2) підвищенням першого тарифного розряду з 1 січня 2017 року до 1762 грн. 

Щороку науково-педагогічним працівникам виплачується матеріальна 

допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу до щорічної відпустки. На 

такі цілі керівництвом університету було виділено 1364,9 тис. грн, а саме: за 

рахунок коштів загального фонду – 1065,6 тис. грн, за рахунок коштів 

спеціального фонду – 299,3 тис. грн. 

Протягом року співробітники заохочувалися преміями Так, цього року на 

преміювання працівників з нагоди ювілею, за сумлінну багаторічну працю 

керівництвом університету було виділено коштів на суму176,4 тис. грн.  

У повному обсязі (а це 45% від загальної кількості студентів бюджетної 

форми навчання) виплачувалась академічна стипендія, на що було витрачено 7 

млн. 738 тис. грн. Профспілковий комітет підтримує рішення стипендіальної 

комісії про попереднє призначення стипендії 42% студентів і остаточне – 45%, 

щоб уможливити отримання стипендії студентам, які з поважних причин складали 

заліки та іспити пізніше. Завдяки оперативній роботі Молодіжного центру 

університету, станом на грудень 134 студенти оформили соціальну стипендію, а з 

початку року за цією статтею вже сплачено 1 млн. 830 тис. грн. 

Особлива увага керівництвом університету приділяється студентам-сиротам 

(50 осіб) та студентам соціально незахищених категорій (371 особа). На 

матеріальну допомогу, одяг, підручники сплачено 1 млн. 204 тис. грн. 

11 студентів-сиріт, які мешкають у гуртожитку, повністю звільнені від оплати за 

проживання, 5 студентів сплачують 50%. Студенти-сироти, які закінчують 

навчання за ОС «Бакалавр» та вступають на ОС «Магістр», у липні–серпні 

залишаються без соціальних виплат, тому профкомом кожного року розглядається 

питання надання матеріальної допомоги цій категорії. У 2018 році таких студентів 

було 8, кожен з них отримав по 500 грн. 

Роботу з питань соціального захисту керівництво університету будувало на 

принципах конструктивного діалогу, соціального партнерства і співробітництва з 

первинною профспілковою організацією співробітників та студентів. Звернення і 

прохання профкому завжди брались до уваги та виконувались, приймались 

колективні оптимальні рішення. 

Основними пріоритетними напрямками з питань захисту трудових прав і 

соціально-економічних інтересів членів колективу були: 
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 здійснення контролю за правильністю застосування систем оплати 

праці, нарахування заробітної плати та інших видів виплат компенсаційного і 

заохочувального характеру, встановлених колективним, трудовими договорами; 

 проведення індивідуальних консультацій із питань соціально-трудових 

відносин, захисту прав та інтересів працівників, розгляд їх заяв і скарг; 

 організація літнього оздоровлення та санаторно-курортного лікування 

співробітників, членів їхніх сімей; 

 спільні дії профспілкового комітету та адміністрації університету щодо 

виконання комплексних заходів з охорони праці (інструктажі, бесіди, семінари, 

перевірки); 

 надання матеріальної допомоги малозабезпеченим членам профспілки за 

їх зверненнями із заявою про матеріальну допомогу; 

 фінансування та проведення культурно-масових заходів з метою 

підвищення рівня комфортності в колективі та покращення міжособистісного 

клімату серед працівників та студентів. 

Адміністрація університету всебічно сприяє роботі профспілкового 

комітету в питаннях захисту трудових прав і соціально-економічних інтересів 

працівників, формування у членів колективу почуття єдиної родини. За звітний 

період  звернень до профкому про порушення прав працівників і студентів не 

надходило. З метою підвищення рівня поінформованості співробітників і 

студентів університету щодо механізму оформлення субсидій на оплату житлово-

комунальних послуг профкомом була організована зустріч із начальником відділу 

призначення житлових субсидій департаменту соціального захисту населення 

м. Маріуполя. 

Значна увага приділялась зміцненню здоров’я членів колективу та їхніх 

дітей, адже здоров’я людини – це її найбільший скарб. У 2018 році профком надав 

допомогу 13 співробітникам для відпочинку та покращення здоров’я в санаторіях 

міст Бердянська, Моршина, Трускавця та пансіонатах, прилеглих до Азовського 

узбережжя. Крім того, 10 дітей співробітників університету скористалися 

можливістю відпочити в дитячих таборах і отримали від профкому часткову 

компенсацію на погашення витрат. З метою інформування членів колективу щодо 

медичної реформи в жовтні профкомом була проведена для всіх охочих 

інформаційна зустріч із керівниками лікувальних закладів міста. 

Адміністрацією та профкомом реалізовувались не тільки проекти, 

спрямовані на підвищення престижу університету, але й на поліпшення умов 

праці та побуту, забезпечення життєдіяльності університету, реалізовувались 

заходи, спрямовані на підвищення рівня комфортності наших працівників. Одним 

із важливих зобов’язань адміністрації перед трудовим колективом є створення 
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безпечних та здорових умов з охорони праці. Університетом щорічно 

впроваджуються нові стандарти з охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

Неодноразово проводились навчання та атестація інженерно-технічних 

працівників, усі новоприйняті працівники в обов’язковому порядку проходять 

інструктаж з техніки безпеки. Профкомом також в рамках проведення щорічної 

«Школи профспілкового лідера» було організовано навчання для профоргів 

академічних груп з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності. Періодично, 

згідно з графіком, в структурних підрозділах проводяться теоретичні навчання та 

практичні заходи з охорони праці та пожежної безпеки. На ці цілі університетом 

було використано 78,5 тис. грн. Наслідком такої роботи є відсутність нещасних 

випадків і травматизму. 

Матеріальна допомога малозабезпеченим та вразливим категоріям громадян 

здійснюється, виходячи з потреб та актуальності звернення працівників. Так, на 

розв’язання соціально-побутових проблем і матеріальну допомогу університетом 

виділено коштів на суму 146,4 тис. грн. Також головним питанням діяльності 

профкому є надання матеріальної допомоги членам профспілки. У 2018 році за 

наданням допомоги (хвороба, операція, побутова травма, смерть батьків та 

допомога на поховання членів колективу, допомога у зв’язку з народженням 

дитини, допомога батькам, діти яких ідуть у 1 клас, допомога у зв’язку із 

захистом дисертації, допомога учасникам АТО  та ін.) у профком звернулося 149 

членів профспілки. На ці цілі було використано 72,7 тис. грн.  Усі звернення до 

профкому були розглянуті та за ними було прийнято відповідне рішення. 

За сприяння профкому для 10 робітників найбільш соціально-незахищеної  

категорії (технічний персонал) було організовано безкоштовну квартальну 

підписку на газету «Приазовський робочий».  

На культурно-масову роботу та спортивні заходи у 2018 р. профспілковим 

комітетом витрачено 103,6 тис. грн. Це проведення  святкових заходів, привітання 

членів колективу з нагоди професійних свят (День учителя, Новий рік, 8 Березня, 

свято Новорічної ялинки для дітей співробітників, подарунки на свято Новорічної 

ялинки для дітей співробітників і студентів, студентські заходи – Хеллоуін, 

Майданс, Дебют, заходи у гуртожитку, тренувальні збори з футболу, змагання з 

волейболу, організаційні внески для конкурсів творчих колективів, спартакіада 

викладачів). 

В цілому слід зауважити, що заходи щодо захисту трудових прав і 

соціально-економічних інтересів співробітників і студентів університету 

виконуються в повному обсязі. Слід зазначити, що адміністрація МДУ та 

профком завжди знаходять компромісні рішення, спільно розв’язують питання 

щодо захисту прав та інтересів членів колективу. 
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Управлінням Східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області було 

проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Маріупольського 

державного університету за період з 01.10.2016 по 31.10.2018. 

Контролем охоплено бюджетне фінансування в обсязі 126 633,0 тис.грн. 

За результатами ревізії було складено акт № 05.03-19/07 від 21 грудня 2018 

року. 

Під час ревізії було встановлено випадки порушення вимог використання 

бюджетних коштів.  

Загальна сума фінансових порушень встановлена в розмірі 103,68 тис. грн, 

питома вага яких в обсязі  перевірених коштів  складає 0,08%,  а саме: 

 оплата праці за невідпрацьований час на суму 22,15 тис.грн.;  

 проведення завищених витрат на оплату праці на суму 0,71 тис.грн. 

внаслідок встановлення  завищеного розміру доплати за вислугу років; 

 проведення завищених витрат з оплати праці на суму 2,89 тис.грн. 

внаслідок необґрунтованого нарахування зарплати за угодами цивільно-правового 

характеру; 

 сплата внесків до державних цільових фондів з незаконно виплачених 

сум з оплати праці – 5,71 тис.грн.; 

 неперерахування до бюджету повернутої за минулий бюджетний період 

зайво виплаченої зарплати на суму 1,33 тис.грн.; 

 завищення вартості виконаних ремонтних робіт на суму 3,14 тис.грн.; 

 сплата внесків до державних цільових фондів за ставками більшими, ніж 

передбачено законодавством – 67,75 тис. грн.; 

     Інші фінансові порушення, встановлені в результаті інвентаризації на 

суму 5,4 тис.грн. (залишки матеріальних цінностей). 

     Під час ревізії порушення усунені в повному обсязі. 

     На 4 посадові особи складено протокол про адміністративне 

правопорушення за ст.164-2 

МДУ забезпечується цільове та ефективне використання бюджетних 

коштів, раціональне використання матеріальних ресурсів, що дозволяє 

стверджувати про результативне виконання п.п.15-18,20-23 та 25 п.6 

Контракту. 

 

Завдання на 2019 рік: 

 створення сприятливих умов для праці та навчання, підвищення 

безпеки освітньої діяльності Маріупольського державного університету;  

 продовження реалізації загальноуніверситетської програми 

енергоефективності та енергоощадження; 
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 закінчення капітального ремонту гуртожитку, капітальний ремонт 

корпусу №1 (укріплення фундаменту будівлі в цілому) 

 реконструкція будівель та споруд університету з урахуванням вимог 

для людей з обмеженими можливостями 

 розробка технічного рішення з організації сонячних батарей на 1 та 2 

корпусах та шляхи його рішення; 

 у зв’язку з введенням економічних санкцій, що стосуються 

програмного забезпечення, з яким працює бухгалтерська служба, здійснити 

перехід на альтернативний софт, адаптований до потреб університету. 

 здійснення контролю за правильністю застосування систем оплати 

праці, нарахуванням заробітної плати та інших видів виплат компенсаційного і 

заохочувального характеру, встановлених колективним, трудовим договорами; 

 спільні дії профспілкового комітету та адміністрації університету 

щодо дотримання трудової дисципліни в колективі, виконання комплексних 

заходів з охорони праці, організації літнього оздоровлення та санаторно-

курортного лікування співробітників та членів їхніх сімей. 
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VІІІ. РОБОТА, СПРЯМОВАНА НА ЗАПОБІГАННЯ 

ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ 
 

 

На виконання Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про 

запобігання корупції», з метою формування та реалізації антикорупційної 

політики в Маріупольському державному університеті, врегулювання конфлікту 

інтересів, надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги з питань 

застосування актів законодавства із запобігання корупції, здійснення 

інформативної роботи в університеті діє Комісія з питань запобігання та 

виявлення корупції (далі – Комісія), яка була створена наказом ректора від 

02.12.2013р. №299. 

Головою Комісії є проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні 

зв'язки) Трофименко М.В., кандидатуру якого було погоджено Міністерством 

освіти і науки України (лист № 1/11-742 від 28.01.2016р.). 

Комісія у своїй діяльності керується Законом України «Про запобігання 

корупції», постановою КМУ «Питання запобігання та виявлення корупції» № 706 

від 04.09.2013р., наказом МОН України № 1432 від 14.10.2013р. «Про утворення 

(визначення) підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції», 

Положенням про Комісію з питань запобігання та виявлення корупції в 

Маріупольському державному університеті, затвердженим наказом МДУ №291 

від 30.10.2015р. та іншими установчими й локальними нормативними актами 

МДУ.  

Свою роботу Комісія організовувала та здійснювала відповідно до Плану 

заходів запобігання та протидії корупції в Маріупольському державному 

університеті на 2018-2021 роки, затвердженого наказом МДУ №163 від 

25.04.2018р.  

Відповідно до Плану заходів, діяльність Комісії була зосереджена на 

проведенні виховної, організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, 

виявлення і протидії корупції в університеті. 

Комісія здійснювала перевірки на дотримання вимог антикорупційного 

законодавства України в структурних підрозділах МДУ. З цією метою постійно 

проводилася роз’яснювальна робота, особливо перед початком заліково-

екзаменаційних сесій та проведенням державної атестації, у період вступної 

компанії та під час освітнього процесу. 

Комісія забезпечувала дотримання вимог антикорупційного законодавства 

під час проведення конкурсних заходів, які передують укладанню контрактів. У 

період конкурсів серед претендентів проводилась роз’яснювальна робота з питань 

запобігання та протидії корупції, запобігання корупційним та пов’язаним з 
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корупцією правопорушенням. Водночас виносилися попередження членам Вченої 

ради про наявність на той момент потенційного конфлікту інтересів. 

На виконання вимог частини першої статті 45 Закону України «Про 

запобігання корупції», враховуючи частину п’яту статті 45 Закону, було видано 

наказ ректора МДУ від 21.02.2018 №58 «Про подання декларацій працівниками 

університету за 2017 рік». Відповідно до цього наказу у термін до 1 квітня 2018 

року ректор, перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи, 

проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки), проректор із 

соціальних та організаційних питань подали шляхом заповнення на офіційному 

веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію 

особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування за 2017 рік.   

Комісією постійно проводилася антикорупційна експертиза проектів 

локальних нормативних актів, організаційно-розпорядчих документів, наказів 

тощо. 

Комісією постійно надавалися консультації з антикорупційного 

законодавства, формування громадської думки серед здобувачів вищої освіти, 

співробітників щодо неприйнятності та осуду корупційних діянь.  

Відповідно до вимог чинного законодавства та Плану заходів в університеті 

постійно проводились заходи із забезпечення прозорості здійснення тендерних 

процедур та розміщення на офіційних веб-сайтах передбаченої нормативними 

актами інформації з питань здійснення публічних закупівель.  

Комісією забезпечувався терміновий розгляд звернень громадян, 

підприємств, установ, організацій, органів державної влади з питань запобігання 

корупції.  

На підставі рішення Конференції трудового колективу МДУ (протокол №1 

від 13.09.2018р.) було затверджено Антикорупційну програму Маріупольського 

державного університету, яка була введена в дію наказом МДУ №339 від 

17.09.2018 року.  

З урахуванням вимог Антикорупційної програми МДУ був затверджений 

План виконання Антикорупційної програми МДУ у 2018-2019 навчальному році.  

Як невід’ємна частина Антикорупційної програми МДУ був затверджений 

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків в Маріупольському державному 

університеті (наказ №389 від 17.10.2018р.). 

28.02.2018 року члени Комісії взяли участь у тренінгу для посадових осіб 

закладів вищої освіти, викладачів та студентів, що проводився в м. Маріуполі з 

ініціативи Міністерства освіти і науки України та за участю працівників 

Національного агентства з питань запобігання корупції на базі Державного 

вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет». 
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З метою інформування співробітників та студентів МДУ про стан роботи 

Комісії та виконання заходів із запобігання корупції, врегулювання конфлікту 

інтересів та дотримання принципу прозорості на офіційному сайті МДУ створено 

Розділ «Антикорупційні заходи». Разом з тим, з метою попередження фактів 

корупції в університеті створено електронну адресу: stopcorruption@mdu.in.ua.   

Офіційно, за 2018 рік на адресу Комісії не надходило жодних звернень та 

заяв щодо вчинення працівниками корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень; жодна особа не була притягнута до відповідальності за вчинення 

корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією; не було 

проведено жодного внутрішнього розслідування та заходів з припинення або 

розслідування корупційних злочинів (включаючи оперативно-розшукові заходи) з 

боку уповноважених представників правоохоронних органів. 

 

Завдання на 2019 рік: 

 своєчасне виконання Плану заходів запобігання та протидії корупції в 

Маріупольському державному університеті на 2018-2020 роки, Плану виконання 

Антикорупційної програми МДУ у 2018-2019 навчальному році; 

 активізація інформаційної та роз’яснювальної роботи з питань 

дотримання антикорупційного  законодавства України; 

 забезпечення постійного контролю за корупційними ризиками, 

визначеними відповідно до оцінки корупційних ризиків, затвердженої наказом 

№389 від 17.10.2018р.; 

 посилення роботи зі здійснення планових та позапланових перевірок 

діяльності працівників МДУ щодо виконання (реалізації) Антикорупційної 

програми та інших документів МДУ з питань антикорупційного законодавства; 

 посилення роботи з проведення експертизи організаційно-розпорядчих, 

юридичних, виробничих та фінансових документів, а також їх проектів; проектів 

нормативних локальних актів МДУ.  
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ІХ. БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

 

Костянтин Васильович Балабанов народився 4 жовтня 1949 року в 

с. Малоянисоль Донецької області. У 1970 році закінчив Донецький державний 

університет (ДонДУ) і розпочав трудову діяльність учителем історії в селі 

Кременьовка Володарського району Донеччини. Повернувшись після служби в 

армії, працював у Донецькому обкомі комсомолу. 

В систему вищої освіти Костянтин Балабанов прийшов у 1982 році.  

Працював асистентом, старшим викладачем, доцентом Донецького державного 

університету. У 1984 році достроково захистив кандидатську дисертацію, 

отримавши науковий ступінь кандидата історичних наук.  

Протягом 1989-1992 рр. К. Балабанов був докторантом Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Після закінчення 

докторантури прийняв пропозицію очолити Маріупольський гуманітарний 

коледж при Донецькому державному університеті. Основною метою навчального 

закладу, створеного у 1991 році у півмільйонному промисловому центрі – 

Маріуполі, була підготовка кадрів української інтелігенції, які вмітимуть 

працювати в умовах демократії та свободи.  

Костянтин Балабанов – член-кореспондент Національної академії 

педагогічних наук України, доктор політичних наук, професор, Заслужений 

працівник освіти України, Почесний Генеральний консул Республіки Кіпр у 

Маріуполі, член виконкому Маріупольської міської ради.  

Крім того, К. Балабанов є членом Ради директорів Європейської організації 

публічного права, членом-кореспондентом Філологічного товариства «Парнас» 

(Греція) та Пелоританської академії (Італія), членом наукового комітету Академії 

інститутів та культур (Грецька Республіка), Почесним доктором Янінського 

університету і Фракійського університету імені Демокріта (Грецька Республіка). 

Фахівець з питань міжнародних відносин, зовнішньої політики, 

міжнародної інтеграції, він є автором понад 250 наукових праць, виданих в 

Україні, Австралії, Греції, Італії, Польщі, на Кіпрі. Є членом міжнародної 

редколегії журналу Європейської організації публічного права, наукового видання 

Академії інститутів та культур «Папірі» (Грецька Республіка), редколегії 

міжнародного українсько-грецького наукового журналу «Порівняльно-правові 

дослідження» (фахове видання з політичних та юридичних наук), членом 

редколегії наукового щорічника «Україна дипломатична», збірника наукових 

праць «Гілея (науковий вісник)» (фахове видання з історичних, політичних та 

філософських наук), головним редактором «Вісника МДУ».  

К. Балабанов – керівник наукової школи з теорії міждержавного та 

регіонального співробітництва. Протягом роботи на посаді ректора він розробив і 
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втілює у життя унікальну модель міжнародної співпраці ЗВО, засновану на 

комплексній взаємодії з вищими органами державної влади, обласними 

адміністраціями, меріями, дипломатичними та науковими установами, 

університетами та громадськими організаціями зарубіжних країн.  

У 2004 році К. Балабанов одним з перших серед ректорів вітчизняних вишів 

підписав Велику Хартію Університетів у Болоньї, розпочавши стрімку інтеграцію 

МДУ у європейський науково-освітній простір. На сьогодні Маріупольський 

державний університет реалізує 115 угод про міжнародну співпрацю з вищими 

навчальними закладами, посольствами, меріями, фондами та іншими структурами 

іноземних держав. 

Указом Президента України Костянтин Балабанов нагороджений високими 

державними нагородами: орденом Ярослава Мудрого V ступеня, орденом «За 

заслуги» І, ІІ, ІІІ ступенів. Нагороджений орденом Української православної 

церкви «Рівноапостольного князя Володимира» І та ІІ ступенів, медалями 

«К. Д. Ушинський» і «Григорій Сковорода» Національної академії педагогічних 

наук України.  

За особистий внесок у розвиток міждержавних відносин відзначений 

високими державними нагородами Греції (орден «Честь») та Італійської 

Республіки (орденами «Зірка італійської солідарності», «Зірка Італії»). Має 

почесний міжнародний титул «Посланець еллінізму», є почесним громадянином 

м. Асклепіон (Греція) і м. Маріуполя (Україна). 
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Х. ВИСНОВКИ ТА ЗАВДАННЯ КОЛЕКТИВУ 

МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

НА 2019 РІК 

 

За результатами роботи колективу Маріупольського державного 

університету у 2018 році за всіма напрямами (навчальна, навчально-методична та 

виховна робота, науково-дослідна робота, міжнародне співробітництво, 

матеріально-господарська, фінансова та соціально-побутова діяльність) досягнуто 

конкретних результатів та вирішено головні завдання, які були визначені 

пріоритетними у звітньому періоді.  

Головними завданнями колективу МДУ на 2019 рік визначено: 

 забезпечення ефективного розвитку університету, публічності та 

прозорості його діяльності, успішної роботи наглядової ради, усіх робочих та 

дорадчих органів університету; 

  реалізація академічної та фінансової автономії університету, 

забезпечення принципів академічної доброчесності та дотримання етичного 

кодексу МДУ, поєднання колегіальних та єдиноначальних засад; 

 розвиток сучасного кадрового потенціалу професорсько-викладацького 

складу та співробітників університету, здатного забезпечити виконання поточних 

та стратегічних завдань діяльності; 

 подальший розвиток та вдосконалення внутрішньоуніверситетської 

системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;  

 реалізація на високому рівні освітньої, наукової, виховної діяльності, що 

гарантує якісне забезпечення здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня 

за обраними освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами; 

 розширення можливостей інтернаціоналізації вищої освіти шляхом 

подальшого розширення напрямів та форм міжнародного співробітництва;  

 зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази університету та 

забезпечення його фінансової стійкості, розвиток інфраструктури університету. 

Звіт ректора був оприлюднений та обговорений на конференції трудового 

колективу МДУ (протокол № 1 від 25.01.2019 р.). За підсумками обговорення 

шляхом відкритого голосування роботу ректора МДУ одноголосно було визнано 

задовільною.  

 

 

Ректор МДУ, професор         К.В. Балабанов 

 


