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МІСІЯ ПДТУ 

 

Приазовський державний технічний Університет є центром освітинауки 

і культури, що активно впливає на соціально-економічний і духовний 

розвиток Приазовського регіону, здатний зробити істотнийвнесок у розвиток 

України.  

Місія Університету полягає: 

- у підготовці фахівців високої кваліфікації, здатних адаптуватися до 

сучасних соціально-економічних і виробничих умов, ефективно реалізувати 

отриманий інтелектуальний потенціал, задовольнити нагальні потреби 

економіки і суспільства; 

- у проведенні фундаментальних і прикладних наукових досліджень 

та дослідно-конструкторських робіт з пріоритетних напрямків розвитку 

науки і техніка, які позиціонують Університет як регіональний інноваційний 

навчально-науково-виробничий Центр; 

- у зміцненні статусу Університету як духовного, культурного й 

суспільного центру, орієнтованого на формування у молоді 

загальнолюдських цінностей та ідей на основі культурно-історичної 

спадщини українського народу, його традицій і духовності. 
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СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ РОЗВИТОКУ ПДТУ 
Стратегічна ціль 1 

Створення студентоцентричного простору в університеті. 

Стратегічна ціль 2 

Ефективний менеджмент. Раціональна кадрова політика в університеті. 

Стратегічна ціль 3 

Ефективна економіка університету. Збалансований бюджет і фіскальна політика, 

соціальний захист працівників. 

Стратегічна ціль 4 

Інвестиційна привабливість університету з точки зору економічного зростання. 

Стратегічна ціль 5 

Збереження і розвиток провідних позицій ЗВО ПДТУ в системі інженерної 

освіти України. Становлення провідним центром підготовки сучасних професійних 

кадрів для регіону. 

Стратегічна ціль 6 

Подальший розвиток соціально-гуманітарного напрямку в освітній діяльності 

університету в умовах специфічних соціально-економічних процесів Донецького 

регіону, що обумовлюють складні проблеми територіального розвитку. 

Стратегічна ціль 7 

Розвиток університету, як наукового центру регіонального значення. 

Стратегічна ціль 8 

Подальша інтеграція в світовий академічний простір. 

Стратегічна ціль 9 

Шкільна молодь - ресурс можливостей для розвитку інженерії. 

Профорієнтаційна робота. 
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Стратегічна ціль 10 

Партнерство та взаємна підтримка університету та коледжів, як основа існування 

юридичної особи - ПДТУ. 

Стратегічна ціль 11 

Безперервна освіта - мета освітніх програм університету. Розвиток пріоритету 

LLLЕ в ПДТУ. 

Стратегічна ціль 12 

Раціональне використання та розвиток інфраструктури університету. 

Стратегічна ціль 13 

Іміджевий статус ПДТУ. Перспективи розвитку та внутрішні ресурси 

університету. 

Стратегічна ціль 14 

Партнерство з роботодавцями - основа якості надання освітніх послуг. 

Стратегічна ціль 15 

Претензії університету на роль одного з лідерів в освітньому просторі Сходу 

України. Професійна активність кожного науковця - запорука професійній активності 

всього університету. 

Стратегічна ціль 16 

Університет як духовний, культурний і суспільний центр Приазовського регіону. 

Стратегічна ціль 17 

Безпека життя та здоров’я для здобувачів вищої освіти. 
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. 

СТВОРЕННЯ СТУДЕНТОЦЕНТРИЧНОГО ПРОСТОРУ В 

УНІВЕРСИТЕТІ 

 

1.1.Організація навчального процесу як запорука якості освітніх 

послуг. 

Шляхи реалізації. 

Максимально наблизити систему менеджменту освіти університету до 

потреб управління змістом освітніх програм з урахуванням індивідуальних 

замовлень стейкхолдерів. 

Розробити план заходів щодо здійснення міжнародної акредитації 

освітніх програм університету. Забезпечити подальший розвиток системи 

індивідуальної освіти на замовлення підприємств, як базу для 

конкурентоспроможності випускників ПДТУ. Гармонізувати теоретичну 

підготовку здобувачів вищої освіти з практичними аспектами роботи 

суб’єктів інженерного ринку праці. Знайти нові форми моніторингу потреб 

практичної інженерії та ринку освітніх послуг із метою поглиблення 

суттєвості існуючих освітніх програм до потреб замовника. Розповсюдити 

досвід факультету інформаційних технологій та факультету економіки та 

менеджменту щодо поглибленого вивчення англійської мови, як передумови 

навчання в магістратурі університету. Забезпечити умови для оптимізації 

освітніх програм навчання PhD з вимогами Orpheus для забезпечення 

гнучких процедур навчання, захисту, набуття компетенцій. Забезпечити 

узгодження програми навчально- виробничих практик для проходження на 

закордонних підприємствах та установах. Запровадити розширення 

тематичних майстер-класів та лекцій провідних вчених України та 

Європейського союзу для студентів ПДТУ. В тому числі, провідних 

випускників університету. 
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Очікуваний результат: 

Конкурентоспроможність кожного наступного випускника більша, ніж 

випускника попередніх років. 

1.2 Удосконалення фахової підготовки здобувачів вищої освіти 

Шляхи реалізації: 

Забезпечити всебічну якісну підготовку фахівців за пріоритетними для діяльності 

університету спеціальностями технічного профілю в галузях машинобудування та 

зварювання, металургії, енергетики, транспорту тощо. 

Продовжити здійснення якісної підготовки фахівців з актуальних спеціальностей 

інших галузей, які користуються попитом на регіональному ринку праці,  а саме: з 

агрономії, архітектури та містобудування, біомедичної інженерії, будівництва та 

цивільної інженерії, комп'ютерного моделювання, математики, підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності, технологій захисту навколишнього середовища, 

туризму. 

Провести модернізацію структури, змісту і організаційних форм підготовки 

майбутніх фахівців на засадах компетентнісного підходу, а через нього  

студентоцентризму. 

Забезпечити розробку та реалізацію освітньо-професійних і освітньо-наукових 

програм на основі сучасних досягнень науки, техніки та технологій, а також залучення 

здобувачів вищої освіти до науково-дослідної роботи на всіх рівнях освітнього 

процесу. 

Формувати освітні програми з використанням міждисциплінарних, проблемно-

орієнтованих та проєктно-орієнтованих технологій, з урахуванням вимог і пропозицій 

студентів, випускників і роботодавців. 

Посилити  практичне  спрямування підготовки  здобувачів вищої освіти з 

урахуванням їх професійних функцій та обов’язків на потенційно можливих робочих 

місцях. 
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Розширити форми і методи організації самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти. 

Поширювати практику навчання з можливістю вибору студентами навчальних 

дисциплін. 

Запровадити систему оцінювання якості підготовки здобувачів вищої освіти на 

основі компетентнісного підходу. 

Сприяти підготовці кваліфікованих фахівців, морально стійких, патріотичних, з 

високим ступенем соціалізації, здатних вчитися протягом всього життя. 

Створити умови для всебічного особистісного розвитку майбутніх фахівців з 

урахуванням індивідуальних потреб та здібностей. 

Забезпечити гнучке і оперативне реагування на динаміку регіонального ринку 

праці шляхом корегування та перегляду номенклатури спеціальностей відповідно до 

потреб ринку праці. 

Очікуваний результат: 

Підготовка висококваліфікованих, компетентних, з високим рівнем соціалізації 

фахівців з технічних та суміжних спеціальностей, затребуваних на ринку праці 

Приазовського регіону. 

1.3 Методичне та інформаційне супроводження освітнього процесу. 

Шляхи реалізації: 

Продовжити роботу щодо створення навчально-методичних комплексів усіх 

дисциплін відповідно до нових ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

закладами освіти. Продовжити системне впровадження в навчальний процес 

інноваційні освітні технології: інтерактивні та SMART-технології навчання, 

лабораторні емулятори та 3-D моделювальні програми. Підвищити роль Методичної 

ради університету в цьому питанні. Створити подальші умови розвитку дуальної освіти 

як для студентів університету, так і для випускників шкіл міста, як передумова для 

розвитку профорієнтаційної роботи. 
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Ввести як обов'язковий курс "Основи самоосвіти" для всіх студентів ПДТУ. 

Забезпечити подальший розвиток системи бібліотечних інформаційних ресурсів, 

включаючи електронні засоби інформації, що максимально відповідатимуть потребам 

навчального процесу університету 

Очікуваний результат: 

Формування інноваційних освітніх підходів, які спираються на попередній досвід 

і готують компетентного фахівця до творчої роботи й успішної реалізації у професії 

1.4 Розвиток системи дистанційного навчання, як складова сучасних 

навчально-методичних здобутків в університеті. 

Шляхи реалізації: 

Продовжити планування та виконання роботи щодо удосконалення навчальних 

курсів у MOODLE в напрямках створення комплексів віртуальних лабораторних робот, 

практичних занять. Удосконалювати організаційну складову освітніх програм та 

процесу надання цієї освітньої послуги. Підтримувати співпрацю з Донецьким 

обласним та Маріупольським регіональним центром зайнятості щодо проведення 

спільних заходів, спрямованих на залучення до дистанційної освіти людей, що 

прагнуть змінити професію. Залучити до організації дистанційного навчання за 

призначенням колективи коледжів ПДТУ. 

Очікуваний результат: 

Ефективне застосування сучасних освітніх технологій у контексті найкращого 

світового досвіду дистанційного навчання. Підвищення конкурентоспроможності 

ПДТУ на ринку освітніх послуг країни. 
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. 

ЕФЕКТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. РАЦІОНАЛЬНА КАДРОВА 

ПОЛІТИКА В УНІВЕРСИТЕТІ 

 

2.1. Логістика адміністрування в ПДТУ. 

Шляхи реалізації: 

В додаток до існуючої в університеті системи менеджменту освіти, 

забезпечити перехід на розвинену модель системи менеджменту якості освіти 

відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2015  

Забезпечення юридичних гарантій дієспроможності університету та 

кожного члену колективу в умовах діючого законодавства. Підвищення роль 

юридичних служб в усіх структурних підрозділах університету.  

Змінити парадигму системи екологічного менеджменту та 

енергоефективності, що діє в технічному університеті, на таку, що відповідає 

вимогам енергетичної політики держави згідно міжнародного стандарту ISO 

14001 

Ввести в університеті в дію систему блокчейн-послуг (технологія 

"Взаємна послуга") для співробітників та студентів денної форм навчання. 

Узгодити систему контрактів із науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками університету, як стимул подальшого розвитку 

кадрового потенціалу ЗВО ПДТУ.  

Ввести до складу Великої Вченої ради університету представників 

Наглядової ради ПДТУ. 

Переглянути стратегію розвитку керівного складу, передбачивши в неї 

дійові механізми підготовки резерву та обмеження терміну перебування  на 

керівній посаді. 
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Очікуваний результат: 

Управління університетом на засадах корпоративної культури, 

виваженості прийняття рішень, ефективності їх втілена, компетентності 

виконавців, персональної відповідальності та ініціативності. 

 

2.2. IT-інфраструктура університету. 

Шляхи реалізації: 

Оновити парк інформаційної техніки ПДТУ всіх видів та напрямків. 

Привернути для цього кошти спонсорів з числа провідних компаній-

замовників. 

Активно упроваджувати використання безкоштовних «хмарних» 

сервісів.  

Продовжити роботу зі створення нових он-лайн студій для читання 

лекцій для дистанційної форми навчання. 

Розробити системи безпеки інформаційного середовища і збереження 

корпоративних даних. 

Модернізувати згальноуніверситетську базу ремонтів та обслуговування 

системи IT-обладнання.   

Очікуваний результат: 

Якісні показники управління, забезпечення менеджменту освітньої 

діяльності, системного аудиту всіх гілок роботи університету. 

 

2.3. Професійний розвиток персоналу. 

Шляхи реалізації: 

Запровадити гнучку систему підвищення кваліфікації НПП на підставах 

угод з провідними підприємствами регіону, науковими школами ведучих 

ЗВО України та ЄС. 
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Затвердити й упровадити подальший розвиток державної мовної 

політики університету, як невід'ємну складову організації навчального 

процесу.  

Створити проект «ПДТУ – англомовний університет» шляхом 

організації на базі ПДТУ сертифікованого центру з вивчення англійської 

мови.  

Сприяти підвищенню кваліфікації управлінських кадрів ПДТУ  

Підвищити рівень науково-інноваційного менеджменту, забезпечити 

перепідготовку працівників наукових підрозділів за сучасними програмами 

партнерів із ЗВО Європи. 

Максимально сприяти підготовці молодих кадрів — докторів філософії і 

докторів наук у відповідності до потреб університету  

На базі прийнятих рішень та дій надати системність в галузі навчання 

"Безпека життєдіяльності" для викладачів та студентів університету. 

Очікуваний результат: 

Наближення якісного освітнього потенціалу ПДТУ до рівня 

університетів Європи. Розвиток сукупного інтелектуального потенціалу 

університету. 
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. 

ЕФЕКТИВНА ЕКОНОМІКА УНІВЕРСИТЕТУ. ЗБАЛАНСОВАНИЙ 

БЮДЖЕТ І ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА, СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

ПРАЦІВНИКІВ 

 

Шляхи реалізації: 

Подальша підтримка прозорості та відкритості системи планування і 

використання фінансових ресурсів. 

Переглянути методику ціноутворення для систем контрактного навчання 

в ПДТУ на користь більшої гнучкості та відповідності до існуючого 

економічного стану в державі. 

Переглянути систему внутрішніх нормативних документів в галузі 

фінансово-економічної діяльності у відповідності до діючого законодавства 

України.  

Ввести в повному обсязі систему внутрішнього госпрозрахунку в 

структурних підрозділах університету 

Удосконалити систему планування і розподілу фінансових ресурсів 

шляхом упровадження збалансованої системи показників (Balance Scorecard)  

Передбачити створення фінансових резервів для ресурсного 

забезпечення перспективних напрямів діяльності  

Удосконалити механізми ціноутворення освітніх послуг на основі 

постійного моніторингу ринку освітніх послуг  

Розвивати систему привабливості договірних взаємовідносин між 

замовником послуг та університетом 

Очікуваний результат: 

Формування умов для стабілізації прибуткової частини бюджету 

університету та синхронізацією її з наявними потребами для організації та 

забезпечення навчального процесу. 
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 4. 

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ З ТОЧКИ ЗОРУ 

ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 

 

Шляхи реалізації: 

Як результат роботи по створенню Міжнародної школи стартапів ПДТУ, 

Центру бізнес-навичок та студентського бізнес-інкубатора, на їх базі 

створити експериментальний комерційний технохаб "ПДТУ-молода наука". 

Розширити існуючий перелік надання платних послуг  

Прийняти участь в роботі по внесенню змін в існуюче законодавство 

щодо розширення можливостей ЗВО до комерціалізації результатів 

інтелектуального труда  науковців. 

Розробити механізм створення корпоративного університету на базі 

ПДТУ та підприємств металургії та важкого машинобудування.  

Розглянути додаткові можливості надання платних послуг із оренди 

аудиторій, спортивних залів, їдальнь.  

Очікуваний результат: 

Стабільний розвиток університету шляхом залучення коштів із інших 

джерел надходжень. 
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 5. 

ЗБЕРЕЖЕННЯ І РОЗВИТОК ПРОВІДНИХ ПОЗИЦІЙ ЗВО ПДТУ В 

СИСТЕМІ ІНЖЕНЕРНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

 

Шляхи реалізації: 

Вийти з пропозицією створення в системі інженерної освіти ради 

деканів за напрямками підготовки, як дорадчого органу, що стане 

спроможним виконувати функції координації та розвитку окремих напрямків 

підготовки фахівців з сучасних технологій та наукоємних напрямків, щодо 

потреб держави. 

Запровадити проведення всеукраїнських конференцій з проблемних 

питань вищої інженерної освіти із залученням представників владних 

структур. 

Сформувати дискусійні платформи взаємодії освітнього та бізнес-

середовища для обговорення нагальних проблем інженерного сектора 

галузей науки та освіти в Україні. 

Сприяти залученню науковців та викладачів ПДТУ до складу робочих 

груп із питань освіти і науки при МОН України  

Вивчити систему рейтингування за різними джерелами з визначенням 

пріоритетів подальшої діяльності університету, що буде сприяти розвитку 

ПДТУ. 

Опрацювати можливість побудови графіка навчального процесу за 

дуальною моделлю навчання  

Продовжити роботу з МОН України щодо обгрунтованого збільшення 

місць державного замовлення. 

Очікуваний результат: 

Зміцнення авторитету ПДТУ як провідного закладу інженерної освіти в 

Україні. Вплив на освітню політику вищої інженерної школи України. 
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 6. 

ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО НАПРЯМКУ В 

ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ В УМОВАХ СПЕЦИФІЧНИХ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ дОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ, ЩО 

ОБУМОВЛЮЮТЬ СКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. 

Шляхи реалізації: 

Продовжити розвиток матеріально-технічної бази для галузей знань гуманітарні 

науки, сфера обслуговування і соціальна робота, з метою створення належних умов, 

передбачених освітніми стандартами та чинним законодавством у сфері освіти, для 

надання освітніх послуг за спеціальностями зазначених галузей знань. 

Забезпечити моніторинг якості надання освітніх послуг зазначеного напряму 

шляхом співпраці з відділом моніторингу якості освіти. Створити сприятливі умови 

для акредитації освітніх програм соціально-гуманітарного спрямування. 

Розповсюдити досвід соціально-гуманітарного факультету у сфері соціальних 

проектів, спрямованих на підвищення соціальної активності студентської молоді 

східного регіону України, а також міжнародного співробітництва в межах освітньої 

мобільності й практичної підготовки на базі установ і підприємств Західної та Східної 

Європи. 

Очікуваний результат: 

Задоволення попиту Донецького регіону на фахівців спеціальностей соціально-

гуманітарного профілю, знання, професійні навички та компетентності  яких 

відповідають чинним вітчизняним і міжнародним стандартам. 
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 7. 

РОЗВИТОК УНІВЕРСИТЕТУ, ЯК НАУКОВОГО ЦЕНТРУ РЕГІОНАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕННЯ 

7.1. Розвиток структури конкурентоспроможної організації науки в 

університеті. 

Шляхи реалізації: 

Опрацювати концепцію створення "Приазовського наукового центру" в м. 

Маріуполь. 

Вийти з пропозицією щодо створення в місті публічної наукової бібліотеки за 

рахунок бібліотечного та патентного фондів ПДТУ. 

Забезпечити відповідність наукового процесу ПДТУ міжнародним стандартам 

якості. 

Створити умови щодо якісного проходження ПДТУ процедури атестації МОН 

України у відповідності до певних показників, як підстава для подальшого 

функціонування університету в повнму обсязі освітніх та наукових послуг. 

Продовжити розвиток інноваційних проектів - "Школа стартапів ПДТУ", "Центр 

бізнес-навичок", "Студентський бізнес-інкубатор", к підставу для створення 

комерційного підрозділу "ТЕХНОХАБ ПДТУ". 

Створити електронну базу промислових підприємств, що можуть бути 

інвесторами або покупцями наукової продукції вчених ПДТУ на найближчий термін. 

Переглянути систему інформаційного забезпечення даних про наукові здобутки 

вчених ПДТУ та опанування електронних засобів інформування потенційних 

споживачів. 
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Очікуваний результат: 

Розвиток ефективного наукового середовища та замкнутого циклу забезпечення 

підсумків наукової діяльності. Створення монкурентоспроможних пропозицій вчених 

ПДТУ на ринку. 

7.2. Подальший розвиток науково-лабораторного комплексу ПДТУ. 

Шляхи реалізації: 

На базі наукових лабораторій ПДТУ створити регіональний центр колективного 

користування науковим обладнанням та забезпечити коштами для його розвитку. 

Створити мережу лабораторій "МАН-лаб" для залучення шкільної молоді до 

основ інженерної дослідницької роботи. 

Запровадити державну програму "Відновлення матеріальної бази лабораторій 

технічних та природничіх вузів, як основа для подальшого розвитку університетської 

науки. 

Очікуваний результат: 

Забезпечення наукових лабораторій сучасним дослідницьким обладнанням, як 

підставу для оновлення наукових здобутків вчених ПДТУ за політехнічними 

напрямками наукової діяльності. 

7.3. Видавнича діяльність. Піїтика інформаційної наукової активності. 

Шляхи реалізації: 

Забезпечити умови для підвищення міжнародного рейтингу існуючих наукових 

видань ПДТУ до рівня видань з грифом "Scopus". 

Затвердити створення наукового періодичного видання "Вісник ПДТУ. 

Соціально-гуманітарні науки". 
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Продовжувати налагодження співпраці з вітчизняними та міжнародними 

видавництвами та видавничими асоціаціями. 

Створити єдиний видавничий Центр ПДТУ на базі поліграфічного відділу та 

редакцій всіх наукових видань університету. 

Забезпечувати участь у конференціях НАН України, Книжкової палати та інших 

заходах, пов’язаних із видавничою діяльність, з метою пошуку і запровадження нових 

форм випуску навчальних і наукових видань. 

Створити бібліометричний профіль університету. 

Просувати програмне забезпечення DSрасе на майданчиках відкритого доступу. 

Формувати інформаційну культуру та сприяти запобіганню випадків 

академічного плагіату. 

Очікувані результати: 

Просування університету як провідного наукового центру та визнання 

досягнень кожного науковця. 
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 8. 

ПОДАЛЬША ІНТЕГРАЦІЯ В СВІТОВИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 

ПРОСТІР 

8.1. Посилення міжнародної складової в системі управління 

університетом. 

Шляхи реалізації: 

Забезпечити реалізацію проекту ISO9001-2015 - менеджмент освіти на базі 

існуючих в ПДТУ міжнародних стандартів ISO-9001-2008 та ISO-140012008, як 

основу подальшого розвитку системи якості освіти. 

Забезпечити системний моніторинг законодавства України стосовно зовнішньо-

економічної діяльності для пошуку шляхів експорту послуг ПДТУ на світовий ринок 

Підвищити роль Великої Вченої ради університету щодо контролю та аналізу 

виконання умов укладених договорів про міжнародну співпрацю та її результатів. 

В умовах відсутності сучасної науково-лабораторної бази створити систему 

співпраці науковців ПДТУ з лабораторіям провідних університетів Німеччини, Греції, 

Голландії щодо сумісних експериментів, створення наукоємної продукції. 

Передбачити заключення угод на володіння правами щодо результатів таких 

досліджень з партнерами з інших країн. 

Забезпечення сталого комплексного підвищення показників міжнародної 

діяльності 

Очікуваний результат: 

Забезпечення сталого комплексного підвищення показників міжнародної 

діяльності університету. Подальший розвиток системи менеджменту якості освіти, шо 

наближений до міжнародних стандартів. 
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8.2. Залучення іноземних громадян на навчання. 

Шляхи реалізації: 

Сформувати банк дисциплін, що читаються англійською мовою за освітніми 

програмами, які можна пропонувати для студентів-іноземців. Створити систему 

стимулювання викладачів, що опанували свої курси іноземною мовою. 

Вивчити можливість організації на базі університету літніх шкіл для іноземних 

студентів. 

Розширити пропаганду щодо вступу на інженерні напрямки підготовки серед 

іноземних громадян - слухічів довузівської підготовки. 

Упорядкувати роботу з нострифікації документів про освіту для іноземних 

громадян що навчаються в ПДТУ. 

Очікувані результати: 

Підвищення привабливості університету для іноземних громадян супротив 

ситуації, що склалася на сході держави і пов’язана з війною. 

8.3. Підвищення академічної мобільності. 

Шляхи реалізації: 

Сприяти зростанню мобільності студентів та викладачів університету, попри 

проблеми, що стоять перед ПДТУ в умовах наближення до зони АТО, небезпекою для 

життя іноземних студентів, та делегації колег з вузів - партнерів. 

Забезпечити умови для подальшого розвитку системи "народної демократії" в 

міжнародних стосунках з університетами Європи, США та ін., підвищуючи, тим 

самим, активність та відповідальність за цю роботу з боку конкретних науковців та 

викладачів. 

Поглибити взаємодію з міжнародними фондами і програмами 

Створити відділ академічної мобільності з правами деканату ПДТУ. 
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Очікувані результати: 

Зростання авторитету ПДТУ на міжнародному освітньому просторі, його 

опізнанності на міжнародному рівні. 
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 9. 

ШКІЛЬНА МОЛОДЬ - РЕСУРС МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ ІНЖЕНЕРІЇ. 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 

9.1. Подальший розвиток іноваційних проектів в системі "Школа- ЗВО-

підприємство" (доуніверситетський рівень). 

Шляхи реалізації: 

Подальший розвиток проекту "Ознайомча практика школярів в лабораторіях 

університету" з включенням до нього шкіл районів що примикають до міста. 

Розповсюдити проект "Уроки школярів на "Азовсталі" на інші школи регіону. 

Підготовити проект створення спеціалізованих лабораторій для наукової роботи 

школярів "МАН-лаб" при ПДТУ. 

Створити відкритий масовий он-лайн курс «Вступ до інженерії» на базі 

навчальної платформи Ргometeus. 

Розширити перелік олімпіад Малої академії наук з профільних предметів, що 

проводяться в університеті. 

Відкрити літній табір для школярів 9-10 класів із вивчення математики, фізики 

на базі ПДТУ. 

Запровадити дистанційні локальні тренінги та семінари в районах, що 

примикають до Маріуполя для підготовки до ЗНО 

Очікуванні результати: 

Збільшення кількості професійно-орієнтованих, добре підготованих 

абітурієнтів. 
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9.2. Університетський етап профорієнтаційної роботи. 

Шляхи реалізації: 

Забезпечити умови для створення кожним студентом своєї особливої 

індивідуальної траєкторії навчання як основа майбутньої конкурентоспроможності 

випускника університету. 

Впровадити в освітні програми студентів першого курсу дисципліну "Основи 

самоосвіти", як базу для подальшої реалізації принципів LLLЕ. 

Забезпечити умови щодо проведення адаптаційних занять для першокурсників, 

використання інституції кураторства, психологічної підтримки студентів, їх 

тестування. 

Залучати студентів університету до участі в науково-практичних конференціях, 

що організуються на базі підприємств-партнерів ПДТУ. 

Очікуванні результати: 

Свідома орієнтація студента у обраній професії з урахуванням його унікальних 

здібностей, індивідуальних властивостей, потреб, бажань, можливостей. 

9.3. Післяуніверситетський етап профорієнтаційної роботи. 

Шляхи реалізації: 

На підставі угод із кожним з 49 підприємствам-замовників у співпраці з 

відділами кадрів відстежувати траєкторію кар'єрного росту кожного випускника на 

протязі п'яти років. 

Залучати до участі в "Асоціації випускників ПДТУ" найяскравіших з 

випускників років що минули. 

Забезпечити постійний моніторинг реакції та задоволеності роботодавців на 

якість підготовки випускників ПДТУ. 
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Очікувані результати: 

Авторитет університету в колі підприємств-роботодавців, наявність зворотного 

зв'язку щодо вдосконалення навчального процесу, вплив на відповідні рейтинги 

університетів України. 
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 10. 

ПАРТНЕРСТВО ТА ВЗАЄМНА ПІДТРИМКА УНІВЕРСИТЕТУ ТА 

КОЛЕДЖІВ, ЯК ОСНОВА ІСНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - 

ПДТУ 

Шляхи реалізації: 

Створення паритетних умов для зростання якості освіти в коледжах ПДТКУ 

шляхом інтеграції структурних підрозділів коледжів та університету. 

Пілотний проект "Навчальні комплекси "Кафедра університету - відділення 

коледжу", як основа співробітництва та зростання педагогічної майстерності" 

Створення єдиних лабораторних комплексів за спорідненими спеціальностями 

для підготовки молодших спеціалістів та бакалаврів. 

Скрізна виробнича практика для студентів коледжів та університету. 

Очікувані результати: 

Безперервна якісна підготовка студентів коледжу, як передумова для навчання в 

університеті за спорідненими спеціальностями. Зростання професійної майстерності 

викладачів коледжів, приближення їх до норм університету, створення конкурентного 

середовища. 
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 11. 

БЕЗПЕРЕРВНА ОСВІТА - МЕТА ОСВІТНІХ ПРОГРАМ УНІВЕРСИТЕТУ. 

РОЗВИТОК ПРІОРИТЕТУ LLLЕ В ПДТУ 

Шляхи реалізації: 

Створення в університеті умов для розвитку Smart-технологій в навчальному 

процесі. Розробка авторських курсів за напрямками "Soft- kills"-технологій для 

інженерних спеціальностей. 

Розробка авторських курсів та навчальних дисциплін, телеметодичної продукції 

на допомогу студенту. 

В навчальному процесі зробити опору на авторські курси, як одну з мотивацій 

для самостійної роботи студентів. 

Створення в університеті послідовно орієнтованого освітнього середовища для 

студентів та випускників усіх поколінь, за рахунок кількості курсів, тренінгів, інших 

сучасних форм навчання за існуючими напрямками підготовки згідно ліцензії ПДТУ. 

Розвиток спеціалізованої навчально- лабораторної бази. 

Реалізація положень університету щодо індивідуальної стратегії освіти кожного 

випускника, як передумова зростання його конкурентоспроможності по закінчення 

університету. 

Створення авторських курсів "Основи самоосвіти", "Навчання через все життя", 

як обов'язкових для студентів всіх форм навчання. 

Розширення переліку освітніх послуг за рахунок ліцензій МОНУ, обласних 

ліцензіатів, ліцензій вузів-партнерів з за кордону. 

Інтеграція технологій дистанційного навчання в систему післяуніверситетської 

освіти в рамках інституту підвищення кваліфікації. 

Подальший розвиток довузівської та післявузівської освіти за рахунок нових 

форм роботи підготовчого відділення, Центру "Донбас-Україна, 



 

 КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ  

ДВНЗ «ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

на периіод 
2019-2023 

рр. 
 

ПДТУ", системи короткої та післядипломної освіти в рамках існуючого інституту 

підвищення кваліфікації ПДТУ. 

Очікувані результати: 

Сприяння зростанню конкурентоспроможності випускників ПДТУ. Участь 

університету у роботі центрів зайнятості як споживача безробітного ресурсу регіону. 

Вирішення соціально-економічних проблем регіону. 



 

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ 
ДВНЗ «ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 
на периіод 
2019-2023 

рр. 
 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 12. 

РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ 

УНІВЕРСИТЕТУ 
Шляхи реалізації: 

Участь в реалізації законодавчих ініціатив щодо розширення академічних прав 

та вільностей щодо раціонального використання майна в межах існуючого 

законодавства. Оптимізація мереж студентського харчування за рахунок 

співробітництва з професійними компаніями. 

Розширення бази послуг соціального характеру для студентів та співробітників 

університету (фінансові послуги, дрібна торгівля, літні кафе та кав'ярні на території 

кампусу та в корпусах). 

Раціональне використання та комерціалізація послуг в студентському 

спортивному таборі "Олімп" (п. Юр'євка). 

Розширення переліку комерційних послуг, що надаються в спортивному 

комплексі ПДТУ поза часи навчальних занять для мешканців міста. Пошук спонсорів, 

що спроможні вкладати кошти в розвиток спортивного корпусу ПДТУ. 

Пошук шляхів щодо розконсервації студентського санаторія- профілакторія 

ПДТУ та відновлення його роботи. 

Очікувані результати: 

Поповнення бюджету університету за рахунок надання послуг у відповідності до 

діючого законодавства. Підвищення рівня соціального захисту студентства та 

викладачів. 
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 13. 

ІМІДЖЕВИЙ СТАТУС ПДТУ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА ВНУТРІШНІ 

РЕСУРСИ УНІВЕРСИТЕТУ 

Шляхи досягнення: 

Агресивна корпоративна інтеграція в нтернет-мережі, активне використання 

ресурсів соціальних мереж для пропагування досягнень університету, підвищення 

ефективності профорієнтаційної роботи, сприянню обізнаності ПДТУ в країнах 

Європейського Союзу, США,Канади та ін. 

Активна участь в усіх міжнародних та національних рейтингах в незалежності 

від результатів, вивчення доствіту університеті-партнерів по рейтингам, як один з 

засобів пошуку шляхів удосконалення показників своєї роботи, 

Очікувані результати: 

Зростання авторитету університету в Україні та міжнародному освітньому 

середовищі. Підвищення привабливості спеціальностей університету, його наукового 

потенціалу, викладачів для абітурієнтів. 
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 14. 

ПАРТНЕРСТВО З РОБОТОДАВЦЯМИ - ОСНОВА ЯКОСТІ НАДАННЯ 

ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

Шляхи досягнення: 

Переглянути угоди з провідними підприємствами-замовниками, 

систематизувати та вивчити позитивний досвід кожного з них задля розробки типової 

пілотної угоди, як засіб підвищення ефективності роботи з роботодавцями. 

Розповсюдити досвід університету щодо розвитку партнерства з роботодавцями, 

включаючи до угоди не тільки підготовку випускників, але і наукове співробітництво, 

партнерство в соціальних проектах. 

Пропагувати серед роботодавців, на контрактній підставі, практику 

індивідуальної підготовки молодих спеціалістів за замовленням підприємства, на 

конкретні робочі міста з конкретними додатковими знаннями в галузях, що 

замовляються. Розвивати інноваційні проекти типу "Школа-ЗВО-підприємство" з 

партнерами з інших міст України. Проявити ініціативу системного розвитку таких 

проектів на іноземних студентів за рахунок замовлення з боку іноземних компаній та 

фірм. 

Очікувані результати: 

Реалізація девізу "Кожний наступний випускник ПДТУ має бути кращим ніж 

попередні". Ефективна підготовка молодих спеціалісті для конкретних замовників і 

підвищення конкурентоспроможності майбутніх випускників. 
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 15. 

ПРЕТЕНЗІЇ УНІВЕРСИТЕТУ НА РОЛЬ ОДНОГО З ЛІДЕРІВ В ОСВІТНЬОМУ 

ПРОСТОРІ СХОДУ УКРАЇНИ. ПРОФЕСІЙНА АКТИВНІСТЬ КОЖНОГО 

НАУКОВЦЯ - ЗАПОРУКА ПРОФЕСІЙНІЙ АКТИВНОСТІ ВСЬОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ. 

Шляхи досягнення: 

Реалізація загальноуніверситетської програми "Професійне майстерність 

кожного викладача - основа якості освіти в ПДТУ" в межах кожного факультету. 

Створення умов для кар'єрного зростання кожного молодого фахівця з числа 

викладачів і науковців університету. 

Реалізація програми "Кожний студент ПДТУ - потенційний науковець". 

Створення системи наставництва для кожного викладача. Розширення можливостей 

участі студентів ПДТУ в національних та міжнародних конкурсах та наукових акціях 

у університетах-партнерах ПДТУ. 

Очікувані результати: 

Отримання освітньо-наукового середовища для виховання сучасної інтелігенції 

Донеччини у складі України, подолання інтелектуальної кризи на сході держави, 

підвищення державної самосвідомості випускників університету. 
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 16. 

УНІВЕРСИТЕТ ЯК ДУХОВНИЙ, КУЛЬТУРНИЙ І СУСПІЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ПРИАЗОВСЬКОГО РЕГІОНУ 

Шляхи реалізації: 

Створювати умови для оволодіння молодими фахівцями цінностями світової 

культури і загальнолюдськими досягненнями, які є гарантами самореалізації особі в 

суспільстві; 

Формувати виховне середовище, становлення студентського самоврядування, 

збереження і розвиток традицій вищої школи, культурно- масової, трудової, 

спортивної та інших сфер студентського життя; 

Створювати умови для повноцінного втілення духовних прагнень студентів, 

розвитку їх творчих здібностей, формування громадської позиції, соціально значущих 

цінностей, громадських і професійних якостей, відповідальності за ухвалення рішень; 

Сприяти соціалізації студентів у ринковій сфері через формування 

відповідальності за власний добробут і за стан суспільства, освоєння основних 

соціальних навичок, практичних умінь у галузі економіки і соціальних відношень. 

Здійснювати комплексну підготовку фахівців з інженерних спеціальностей, 

економіки, туризму і іншим, здатних не лише розвивати промисловий потенціал 

регіону, але і створювати умови для задоволення духовно-культурних, туристичних і 

соціальних потреб його населення. 

Розвивати туристичну, економічну, соціологічну освіту для підготовки 

висококваліфікованих, компетентних, затребуваних на ринку праці фахівців для 

різних секторів економіки як інтегрального освітнього комплексу «Коледж - 

Університет - Підприємство». 
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Впроваджувати інноваційні форми профорієнтаційної роботи для підвищення 

індивідуальної траєкторії становлення фахівця з туризму для постіндустріального 

суспільства, для становлення ДВНЗ «ПДТУ» просвітницьким Центром для підготовки 

нового типу фахівців з туризму, здатних реалізувати свій творчий потенціал на 

потребі галузі і регіону. 

Поєднувати творчий потенціал студентів фахівців інженерної, економічної, 

туристичної, соціологічної освіти для розвитку унікального єдиного освітнього 

середовища, спрямованого на використання потенціалу кожної спеціальності для 

підвищення конкурентоздатності освітянських послуг ДВНЗ «ПДТУ» 

Очікуваний результат: 

Конкурентоспроможність кожного наступного випускника більша, ніж 

випускника попередніх років. 
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 17. 

БЕЗПЕКА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Шляхи реалізації 

Сформувати у фахівців уявлення про нерозривну єдність ефективної 

професійної діяльності з вимогами до безпеки і захищеності людини. Реалізація цієї 

стратегії гарантує збереження працездатності та здоров'я людини, готує його до дій в 

екстремальних умовах, озброїти випускника теоретичними знаннями і практичними 

навичками в області безпеки в усіх сферах його діяльності. Концепція «Безпека 

життєдіяльності» у ДВНЗ «ПДТУ» представляє собою структурну одиницю основних 

професійних освітніх програм зі своїм мотиваційно-цільовим компонентом, 

понятійним апаратом, оригінальним змістом і досвідом організації навчання. 

Запровадити науковий зміст курсу БЖД - теоретичні основи безпеки 

життєдіяльності людини в системі «людина - середовище проживання - 

виробництво». При підготовці фахівців поряд з прикладної спрямованістю БЖД 

орієнтована на підвищення гуманістичної складової і базується на знаннях, 

отриманих при вивченні соціально-економічних, природничо- наукових і 

загальноосвітніх дисциплін, це підготовка фізично і морально розвинених молодих 

людей, які могли б адаптуватися в швидко змінюваному світі. 

БЖД дає студентам широке уявлення про надзвичайні ситуації локального 

характеру, їх наслідки та правила безпечної поведінки; про поведінку в ситуаціях 

бойових дій, про надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру, їх 

наслідки та заходи, що проводяться по захисту населення; знайомляться з Єдиної 

державної системою попередження і ліквідації НС та цивільного захисту. 

Очікуваний результат: 
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Курс безпеки життєдіяльності у ДВНЗ «ПДТУ», який також включає 

основи медичних знань і правил надання першої долікарської допомоги і 

засоби фізичної культури, що використовуються для підвищення 

професіоналізму,  допоможе кращому освоєнню професії.   
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ОЧІКУВАНИЙ ПІДСУМОК НА НАСТУПНІ П'ЯТЬ РОКІВ 

 

Наближення якісного освітнього потенціалу ПДТУ до рівня 

університетів Європи. Розвиток сукупного інтелектуального потенціалу 

університету. 

Формування умов для стабілізації прибуткової частини бюджету 

університету та синхронізацією її з наявними потребами для організації та 

забезпечення навчального процесу та наукової діяльності. 

Стабільний розвиток університету шляхом залучення коштів із інших 

джерел надходжень. 

Подальший розвиток системи менеджменту якості освіти, управління 

університетом. Зростання мобільності студентів та викладачів університету, 

попри проблеми, що стоять перед ПДТУ в умовах наближення до зони АТО, 

небезпекою для життя іноземних студентів, та делегації колег з вузів-

партнерів. 

Збільшення кількості професійно орієнтованих, добре підготованих 

абітурієнтів  

Свідома орієнтація студента у обраній професії з урахуванням його 

унікальних здібностей, індивідуальних властивостей, потреб, бажань, 

можливостей. 

Авторитет університету в колі підприємств-роботодавців, наявність 

зворотного зв'язку щодо вдосконалення навчального процесу, вплив на 

відповідні рейтинги університетів України. 

Безперервна якісна підготовка студентів коледжу, як передумова для 

навчання в університеті за спорідненими спеціальностями. Зростання 

професійної майстерності викладачів  коледжів, приближення їх до норм 

університету, створення конкурентного середовища. 
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Сприяння зростанню конкурентоспроможності випускників ПДТУ. 

Участь університету у роботі центрів зайнятості як споживача безробітного 

ресурсу регіону. Вирішення соціально-економічних проблем регіону.  

Поповнення бюджету університету за рахунок надання послуг у 

відповідності до діючого законодавства. Підвищення рівня соціального 

захисту студентства та викладачів.  

Зростання авторитету університету в Україні та міжнародному 

освітньому середовищі. Підвищення привабливості спеціальностей 

університету, його наукового потенціалу, викладачів для абітурієнтів. 

Реалізація девізу "Кожний наступний випускник ПДТУ має бути 

кращим ніж попередні". Ефективна підготовка молодих спеціалісті для 

конкретних замовників і підвищення конкурентоспроможності майбутніх 

випускників.  

Отримання освітньо-наукового середовища для виховання сучасної 

інтелігенції Донеччини у складі України, подолання інтелектуальної кризи на 

сході держави, підвищення державної самосвідомості випускників 

університету.  

Ефективна підготовка молодих спеціалісті для конкретних замовників і 

підвищення конкурентоспроможності майбутніх випускників.  

Конкурентоспроможність кожного наступного випускника більша, ніж 

випускника попередніх років. 

 


