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SWOT-аналіз діяльності МДУ
в умовах тимчасового переміщення
Си
ль
ні
ст
ор
он
и

1. Збереження штату висококваліфікованих науково-педагогічних працівників із високою часткою викладачів з науковим ступенем та 
вченим званням - 413 осіб (77% від загальної кількості штатних співробітників)

2. Дієвий адміністративний центр МДУ - 96% з керівного складу структурних підрозділів університету вийшли з окупованого
Маріуполя (100% ректор, проректори, декани, завідувачі кафедр)

3. Висока мотивація більшої частини викладачів та студентів у забезпеченні діяльності університету в умовах переміщення – 76% від
загальної кількості НПП продовжують працювати, 80% здобувачів продовжили навчатися в МДУ у новому навчальному році в 
умовах переміщення вишу до Києва

4. Досвід співпраці з органами державної влади, бізнес-структурами, національними та закордонними університетськими
структурами та альянсами, зокрема у частині залучення коштів для модернізації інфраструктури університету, розвитку
матеріально-технічної та дослідницької бази

5. Збереження серверів та правоустановчих документів університету, електронних ресурсів, що забезпечують дистанційне навчання, 
внутрішню та зовнішню комунікацію: забезпечено доступ до повноцінного обслуговування рахунків, відновлено доступ до ЄДЕБО, 
відновлено систему електронного документообігу МДУ IDoc, забезпечено синхронний та асинхронний навчальний процес з 
використанням сервісів LMS «Moodle-МДУ», Teams, Google-class, відеоконференції Zoom, Google-Meet, Skype тощо



SWOT-аналіз діяльності МДУ
в умовах тимчасового переміщення
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1. Людські втрати МДУ за час війни, як наслідок зменшення чисельності штатних викладачів та співробітників: з початку бойових дій
загинуло 8 викладачів і співробітників та 8 студентів, немає інформації по 73 співробітникам МДУ (13,6%). Лише 38% НПП готові
забезпечувати аудиторний освітній процес

2. Зменшення контингенту студентів: з початку війни загинуло 8 здобувачів, невідоме місцезнаходження 24% здобувачів. Частка
малокомплектних груп складає 14 %

3. Втрата матеріально-технічної бази, лабораторій та центрів, бібліотечних фондів, значної частини документів – повністю втрачено
МТБ, особові справи студентів та співробітників

4. Складний психологічний стан (демотивованість) співробітників та здобувачів, які тікають від війни, втратили свої домівки, деякі –
родичів та близьких (дистрес, посттравматичний синдром)

5. «Розпорошення» НПП та здобувачів освіти територією України та іншими країнами, ускладнення комунікації зі здобувачами та
викладачами, що знаходяться на непідконтрольній території (неякісний інтернет, втрата комп’ютерної техніки тощо), на тимчасово
окупованих територіях знаходиться 20% НПП, безпосередньо у Маріуполі 48 осіб (8%), серед здобувачів, відповідно, 22% і 6%

6. Відсутність англомовних освітніх програм через низький рівень володіння англійською мовою науково-педагогічними
працівниками значно звужує можливості інтернаціоналізації діяльності МДУ

7. Потреба в побудові нової організаційної структури університету: руйнація МТБ університету, зменшення контингенту здобувачів та
НПП вимагають оптимізації використання кадрового потенціалу, створення нових структур університету в умовах тимчасового
переміщення



SWOT-аналіз діяльності МДУ
в умовах тимчасового переміщення
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1. Маріупольський бренд університету – історична місія МДУ: Університет-герой, що містить у своїй назві ім’я міста Маріуполя –
символу українського опору і протистояння у центрі української столиці

2. Наявність ресурсів (партнерів, експертів, підтримки міжнародних фондів і бажання колективу) задля побудови нової стратегії
розвитку університету, визначення та формування цінностей, з’ясування візії та місії, формування ядра бренду «Маріуполь – місто
герой», побудова нової комунікативної політики

3.Відкритість європейських та інших донорів до українських університетів, особливо переміщених, можливість залучення до нових
міжнародних інфраструктурних, дослідницьких проєктів, програм подвійних дипломів, академічної мобільності тощо

4. Відкриті можливості для започаткування нових (змішаних) форм навчання, впровадження нових ОП, зокрема шляхом залучення
нових кадрів

5. Новий ринок праці, новий освітній ринок, нові цільові аудиторії для розкриття потенціалу МДУ



SWOT-аналіз діяльності МДУ
в умовах тимчасового переміщення
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1. Перспектива тривалої діяльності в умовах війни, що впливатиме на відтік висококваліфікованих НПП у зв`язку з
невизначеністю умов їхньої подальшої роботи (зокрема, житлово-побутових, низького рівня доходів тощо), їх
професійне вигорання

2. Неминуче скорочення контингенту: відтік за кордон, порушення налагодженої профорієнтаційної роботи,
втрата значної частки потенційних абітурієнтів університету. Станом на середину червня 2022 року за кордон
виїхало 498 здобувачів МДУ

3. Скорочення обсягів надходжень до бюджету університету – основного фонду через скорочення бюджетного
фінансування в умовах воєнного стану, спецфонду – через падіння платоспроможності студентів та потенційних
абітурієнтів і можливий відтік іноземних здобувачів

4. Зниження якості освіти, що спричинено зниженням загального рівня підготовки вступника, третім роком
дистанційного навчання, тривалістю війни в Україні

5. Висока конкуренція в освітньому середовищі столиці України. Тільки у Києві (без урахування області)
функціонує близько 100 закладів вищої та фахової передвищої освіти, освітні програми багатьох з яких
конкуруватимуть із ОП, які пропонує МДУ

6. Конкуренція з боку європейських університетів, освітні пропозиції яких є привабливими для українських
абітурієнтів, студентів і викладачів



Фактори, що визначають процес стабілізації
та перехід до проривної стратегії розвитку
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Аудит наявних ресурсів

Перегляд існуючих освітніх програм

Оновлення Стратегії розвитку

Створення матеріально-технічної бази у Києві

Максимальне використання переваг
«вікна можливостей»

Гуманітарний штаб університету

Організація фандрайзінгової кампанії 

Забезпечення доступу до усіх електронних
платформ та сервісів

• Затвердження Програми аудиту наявних ресурсів функціонування МДУ
в умовах переміщення

• Затвердження оновленої структури МДУ за результатами аудиту наявних ресурсів

• Проведення комплексного аудиту ОП першого, другого та третього рівнів вищої освіти
• Формування переліку освітніх і наукових програм відповідно до потреб ринку

• Затвердження Стратегічного плану розвитку МДУ на 2021-2025 роки
у оновленій редакції з урахуванням умов тимчасового переміщення
(рішення Вченої ради МДУ від 31 серпня 2022 року, протокол № 1)

• Проведення капітального ремонту приміщення навчального корпусу
• Облаштування нормальних соціально-побутових умов проживання для викладачів, 
співробітників та студентів університету

• Розширення партнерської бази університету з урахуванням відкритості європейських
та інших донорів до українських ЗВО, особливо переміщених
• Приєднання МДУ до Європейської Асоціації Університетів
• Використання можливостей залучення до нових міжнародних інфраструктурних,
дослідницьких проєктів, програм подвійних дипломів, академічної мобільності тощо

• Відкриття Гуманітарного штабу МДУ для надання допомоги маріупольцям
• Заснування Громадської організації «Центр розвитку освіти та відродження»

• Запровадження фандрайзингової кампанії і відкриття збору коштів на відродження університету
• Розширення бази партнерів університету, які долучаються до гуманітарної місії
та роблять свій внесок у відновлення МДУ

• Повне відновлення доступу до всіх платформ, програм та сервісів (Moodle, IDoc, АС «Деканат»)
•Забезпечення підтримки корпоративного хмарного середовища Office 365, роботи корпоративної
пошти
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Ребрендинг

Цифровий університет

Інтернаціоналізація

Розвиток флагманських освітніх програм
Розробка і затвердження нової освітньої концепції МДУ

Реалізація соціально-гуманітарної місії

Посилення іншомовної підготовки
всіх учасників освітнього процесу

Розвиток матеріально-технічної бази

Утвердження університету
в якості інституту публічної дипломатії

• Оновлення бренду та розробка брендбуку університету

• Оновлення Брендингової стратегії

• Імплементація проєкту «Цифровий університет» з метою створення
єдиного цифрового середовища МДУ

• Оновлення стратегії цифровізації освітньо-наукового процесу МДУ
• Реалізація проєкту «CRM платформа для організації вступної кампанії»

Створення Офісу проєктів та мобільності задля систематизації та інтеграції у освітній процес всіх домовленостей щодо розвитку
співпраці з іноземними партнерами
• Відкриття представництв університету в Університеті Вітовта Великого (Литва) та Кіпрському університеті задля реалізації
спільних освітніх програм, максимального залучення української молоді, що перебуває в цих країнах на навчання на них

• Визначення нового позиціонування ОП в умовах тимчасового переміщення
• Pапровадження флагманських ОП на основі виділення сильних,
іміджевих освітніх пропозицій
• Імплементація нової освітньої концепції МДУ

• Сприяння збереженню ідентичності маріупольців, надання їм усебічної допомоги
(МДУ – «голос Маріуполя в Україні та світі»)

• Проведення безкоштовних курсів з англійської мови
для викладачів та співробітників університету

• Лабораторія з кібербезпеки (Фонд Роллс Ройс)
• Технічна підтримка від іноземних партнерів (GIZ, USAID)

• Оновлена стратегія розвитку університету визначає його як університет-інноватор,
центр трансформації громади, амбасадор Маріуполя в Україні та світі

Фактори, що визначають процес стабілізації
та перехід до проривної стратегії розвитку



Сьогодні Маріупольський 
університет — це:

Студенти

Іноземні студенти

Викладачі та співробітники 

Бакалаврські програми

Магістерські програми

Факультети 

Навчально-науковий інститут управління

4500

470

500

35

35

5

1



Структура університету

Економіко-правовий факультет

Історичний факультет

Факультет іноземних мов

Факультет філології
та масових комунікацій

Психолого-педагогічний
факультет

Навчально-науковий інститут
управління

• Право
• Міжнародне право
• Міжнародна економіка
• Міжнародний бізнес
• Системний аналіз

• Екологія
• Управління персоналом та    

економіка праці
• Кібербезпека

• Середня освіта.Історія
• Історія 
• Культурологія, 
• Організація 

культурно-дозвіллєвої діяльності 

• Дизайн
• Міжнародні відносини
• Політологія
• Соціологія

• Журналістика та соціальна 
комунікація

• Документознавство, керування 
документаційними процесами

• Філологія. Україньска
мова та література

• Середня освіта. Українська 
мова та література

• Практична психологія
• Дошкільна освіта
• Початкова освіта
• Управління закладами загальної

середньої освіти

• Середня освіта. Фізична культура 
• Соціальна робота

• Середня освіта. Мова і література
(англійська) 

• Філологія. Мова та література
(англійська) 

• Перекладознавчі студії: італійська
мова та культура, англійська мова

• Переклад і міжкультурна комунікація
(новогрецька, англійська) 

• Філологія. Переклад (англійська, 
німецька) 

• Прикладні філологічні студії 
(російська, польська, англійська)

• Публічне управління та 
адміністрування 

• Менеджмент
• Маркетинг

• Фінанси, банківська справа 
та страхування

• Бухгалтерський облік і 
оподаткування

• Туризм



Руйнування МДУ
внаслідок війни



Доля 42 співробітників залишається невідомою

Втрати Маріупольського 
державного університету

Студенти

Викладачі та співробітники

Доля невідома

8

8

54



МДУ —
заклад вищої освіти,
переміщений до Києва
наказом Міністра освіти і науки України від 16 квітня 2022 року



90%
співробітників
виїхало з міста

96
співробітників
виїхало за кордон

80%
студентів вийшли на 
зв’язок

Відновлено 
дистанційне
навчання 
студентів з 18 квітня 
2022 року

Відновлено 
електронну 
систему 
документообігу

Сплачується 
заробітна платня 
викладачам, 
стипендія 
студентам



Місія, візія, цінності

Місія
Продукування та реалізація проривних моделей розвитку людського капіталу,
зміцнення науково-освітнього та інноваційного потенціалу України

Візія
Університет – інноватор, центр трансформації громади, амбасадор Маріуполя в Україні та світі

Цінності

Свобода та рівність

Людина, національна свідомість та патріотизм

Конкурентоспроможність, професіоналізм, якість

Духовність та доброчесність

Толерантність та екологічність

Модернізація та інтернаціоналізація



Перегляд наявних освітніх програм

Створення нових освітніх програм з партнерами

Аудит наявних ресурсів

Ребрендинг

Створення офісу проєктів та мобільності 

Нова стратегія розвитку

Нова маркетингова стратегія

Посилення мовної підготовки студентів

Першочергові завдання перегляду 
стратегії розвитку МДУ:



Сьогодні Маріупольський
університет — це: 
Центр якісної освіти

Магніт для маріупольців у 
столиці

• Реалізація проєкту «Маріуполь у серці»
• Соціальна допомога
• Психологічна допомога
• Медична допомога
• Гуманітарна допомога

Місце підтримки закладів освіти 
Маріуполя

• Місце роботи для найкращих викладачів 
університетів Маріуполя

Амбасадор Маріуполя в Україні та 
світі



МДУ – голос Маріуполя
у світі

Римський 
університет

Варшавський
університет Університет

Халла

Університет
Вашингтона

Європейський 
університетський альянс 

TRANSFORM4EUROPE

Європейська асоціація 
університетів

Відкритий університет 
КіпруУніверситет

Корнелл

Університет
Цзу Чі (Тайвань)

Університет
Вітовта Великого

Університет
Д'Овіль

Гамбурзький 
університет

Польська конференція 
ректорів

Німецька конференція
ректорів

Французька конференція 
ректорів

Французька 
бізнес-школа



МДУ – голос Маріуполя
у світі
Подвійні дипломи з іноземними 
університетами;

Доступ до електронних баз 
навчання університетів світу;

Можливість проходження 
сертифікаційних курсів за 
кордоном для студентів МДУ;

Програми стажування для 
студентів та викладачів;

Програми технічної підтримки;

Робота МДУ на інформаційному 
фронті війни (світові ЗМІ, 
конференції, презентації, 
виступи);

Велика фандрайзингова кампанія 
на відновлення МДУ у Маріуполі.



Асоціація випускників
За 30 років МДУ підготував понад 20000 висококваліфікованих фахівців
Понад 1000 випускників університетів працюють або продовжують навчання в більш ніж 30 країнах світу

Географія

США

Канада

Австрія

Німеччина

Франція

Нідерланди Бельгія

Норвегія

Італія Фінляндія

Данія

Іспанія

Португалія

Ірландія

Ісландія

Польща

Грецька 
Республіка

Республіка
Кіпр

Естонія

Литва

Латвія

Ізраїль

Чеська 
Республіка

Словаччина

Туреччина

Казахстан

Китай

Індонезія

Сінгапур

Нова Зеландія

Aргентина

Бразилія

Домініканська
Республіка

Створення бази + Залучення до промоції та фандрайзингу



Гуманітарна діяльність

3 700
відвідувачів

Центр
«Маріуполь у серці»

станом на 30 лістопада 2022

Розпочав роботу 29 червня 2022



Гуманітарна діяльність

Напрями роботи:
• сприяння працівникам та студентам у виїзді з окупованого Маріуполя;
• ведення кадрової та студентської бази МДУ, допомога у пошуку житла для сімей у Києві;
• грошова допомога:

o сім'ям студентів та співробітників, померлих внаслідок військових дій;
o працівникам та студентам, пораненим внаслідок військових дій;
o працівникам та студентам, які втратили членів сім'ї внаслідок військових дій;

• формування бази даних потреб маріупольських ВПО у Києві;
• психологічна допомога постраждалим від військових дій маріупольцям через онлайн 
кабінет психолога;

• гуманітарна допомога маріупольцям, які постраждали від війни.



Гуманітарна діяльність

Партнери
• Фонд Ріната Ахметова 

• Благодійний Фонд Вадима Новинського

• Nova Ukraine 

• Центр Волонтерства Львів

• Волонтерський центр «Печерськ»

• Організація S.O.S Ukraine 

• Благодійний фонд «Дороги життя»

• Благодійний Фонд 
«Центр продовольчого захисту»  

• Волонтерський рух 
Volunteer Movement



Гуманітарна діяльність

Одна з місій університету – соціально-гуманітарна

Університет – магніт для маріупольців

Центр «Маріуполь у серці» на базі МДУ 



Фандрайзінг
Залучення партнерів та іноземних посольств на допомогу університету

Благодійна організація
«Благодійний фонд ’’Відновлення та підтримки
Маріупольського державного Університету’’»

Громадська організація
«Центр розвитку освіти та відродження»

Університет Халла Університет Вітовта 
Великого

Посольство України 
в США

Партнери Грецької 
Республіки



Проєкти Маріупольського державного 
університету, підтримані іноземними
партнерами

Створення офісу мобільності та проєктів (грант програми Фулбрайта)

Ребрендинг. Брендбук (грант програми Фулбрайта)

CRM-система автоматизації

Лабораторія з кібербезпеки (150 тис. євро)

Міжнародний Фонд «Відродження» (400,000 грн)

Німецьке товариство міжнародного співробітництва (30,000 євро)

Маріупольський державний університет: Подвійний диплом: Ефективна
співпраця українських ЗВО для відновлення інфраструктури України

Бердянський державний педагогічний університет: магістерська програма
«Післявоєнна соціально-психологічна реабілітація»

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля: 
«Посилення спроможності фандрейзингу для переміщених університетів»



Флагманські освітні програми МДУ

«Відновлення міст» спільно з КНУБА

«Підприємництво»

«Постконфліктне відновлення» спільно з УКУ

Master of Public Administration/ «Публічне управління та адміністрування»

«Кібербезпека»



Ребрендинг
Університет у процесі
оновлення бренду 

Маріупольський 
державний університет

Нова філософія. Нові виклики. Нові ми.



Цифровий університет
У рамках проєкту «Відродження переміщених університетів: 
посилення конкурентоспроможності, підтримка громад»(REDU) 
за фінансової підтримки ЄС = 600 000 євро

новий
двомовний сайт

мобільні застосунки

корпоративна електронна
пошта

персональний кабінет
студента

робочий кабінет викладача

для iOS та Android

соціальні
мережі

CRM-система
«Вступна компанія»

система моніторингу
ЗМІ та соціальних
мереж



Цифровий університет

Moodle

розклад занять 
(інтеграція з календарем)

прокторінг (іспити
онлайн)

інтеграція с сервісами
колективної роботи

студія
відео-лекцій

електронна бібліотека

цифровий репозиторій

Unicheck

Профілі університету
та вчених:
• Google Academy
• Scopus
• Web of Science

У рамках проєкту «Відродження переміщених університетів: 
посилення конкурентоспроможності, підтримка громад»(REDU) 
за фінансової підтримки ЄС = 600 000 євро



Цифровий університет

електронний документообіг

моніторинг KPI показників

програма Деканат

рейтинги

У рамках проєкту «Відродження переміщених університетів: 
посилення конкурентоспроможності, підтримка громад»(REDU) 
за фінансової підтримки ЄС = 600 000 євро



Корпус МДУ в Києві
вулиця Преображенська, 6

4 корпус Київського національного університету
будівництва і архітектури



Бренд простір ззовні



Бренд простір всередені



Центр «Маріуполь у серці»
та приймальна 
комісія
Маріупольського 
університету 


