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орноморський державний уні-
верситет імені Петра Могили 
вітає своїх майбутніх студентів.  
Ви маєте нагоду вступити до 

одного з найкращих університетів Пів-
денного регіону. Університету, де існу-

ють власні нормативи, традиції, звичаї і 
де кожен має унікальні можливості ви-
явити себе, пізнати навколишній світ, 
слухати та бути почутим. 

У певний період свого життя всі зіштов-
хуються з проблемним питанням – ким 
бути в цьому житті, яку професію отри-
мати, до якого вищого навчального за-
кладу вступити. Дуже хочеться не поми-
литися в цьому виборі, щоб життя стало 
успішним і було сповнене радістю та 
натхненням.  

Видання, яке ви тримаєте, допоможе 
визначитися у виборі серед тих на-
прямків і спеціальностей, які пропонує 
наш університет. Сподіваємося, ви знай-
дете достатньо інформації, щоб зрозумі-

ти, чим живе ЧДУ імені Петра Могили 
сьогодні. 

Ми щодня переконуємося, що в на-
шому університеті навчаються найобда-
рованіші, найталановитіші, найпрогреси-
вніші молоді люди. Вони успішні і шви-
дко набирають силу мудрості. Дати їм освіту 
світового рівня є одним з найважливі-
ших завдань. Цим опікується досвідче-
ний і висококваліфікований колектив ви-
кладачів. 

Отже, ласкаво просимо приєднатися 
до великої родини, аби пройнятися «духом» 
Могилянки! 

 
З повагою, 
Ректор Л.П. Клименко 
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грудня 2008 року Кабінетом 
Міністрів України прийнято 
розпорядження про зміну 
статусу Миколаївського 

державного гуманітарного університету імені 
Петра Могили. У пункті 1 даного документа: 
«Прийняти пропозицію МОН, погоджену з 
Миколаївською облдержадміністрацією, щодо 
реорганізації Миколаївського держав-
ного гуманітарного університету імені 
Петра Могили у Чорноморський дер-
жавний університет імені Петра Моги-
ли». Таким чином з 10.12.2008 р. в Укра-
їні до 24 класичних університетів додав-
ся ще один – ЧДУ імені Петра Могили. 

Це велике досягнення професорсь-
ко-викладацького і навчально-допо-
міжного складу та студентського й 
аспірантського колективів університету. 
Але таке визнання посилює й подальшу 
відповідальність. Бо ж зміна статусу із 
окресленням назви Чорноморський 
університет зобов’язує готувати кадри 
не тільки для Миколаївщини, а й всього 
Чорноморського регіону, не обмежу-
ючись Україною. До речі, нині вирішено 
питання про відкриття у Грузії Тбіліського 
інституту, як відокремленого структурного 
підрозділу університету імені Петра Мо-
гили. 

Нинішні основні корпуси Миколаївської 
«Могилянки» розташовані в історичному й 
священному місці за адресою: м. Миколаїв, 
вул. 68 Десантників, 10. Інші споруди розта-
шовані на вулицях Акіма та Володарського. 
Поряд знаходяться вулиці Адміральська та 
5-та Слобідська. Нині такі вулиці як Ад-
міральська і 5-та Слобідська зберегли істо-
ричні назви, а вулиця 68 Десантників рані-
ше називалася Аптекарською, вулиця Акіма 
починала відлік Воєнних і мала назву 1-а Во-
єнна офіцерська. На початку існування 
Миколаєва в цьому кварталі розміщувалися 
комплекси казенної аптеки Морського ві-
домства з аптечними земельними ділянками, 
почали будуватися офіцерські помешкання, 
казармені споруди та господарські судно-
верфні корпуси. Саме в цьому районі, як 
відзначив відомий краєзнавець І.С. Павлик 
у книзі «Освіта на Миколаївщині у XIX-
XX століттях» й була започаткована у Ми-
колаєві професійна підготовка кадрів. Зокре-
ма, тут, де нині діє МДГУ ім. Петра Могили, 
у 1863 р. була відкрита портова реміснича 
школа, яка розпочала підготовку спеціалістів 
не тільки робітничої професії, а й інженер-
них кадрів для миколаївського Адмірал-
тейства, комерційного порту, комерційної 
біржі, каботажного флоту всього Чорномор-
ського регіону. 

Сучасні корпуси університету ім. Петра 
Могили розташовані на святому, намолено-
му місці, там, де раніше відбувалося бого-
служіння у Свято-Миколаївській церкві 
58-го піхотного Празького полку. 

Звернемо увагу ще на один історичний 
факт. Наприкінці XIX – на початку XX ст. 
у Миколаєві почали розвиватися міські поча-

ткові училища (школи). На 1915 р. їх нара-
ховувалося 28, найбільш популярні отримали 
назви на честь О.С. Пушкіна, М.Ю. Лер-
монтова, В.А. Жуковського, М.В. Гоголя, 
О.В. Кольцова та М.В. Ломоносова. При-
міщення останнього училища збереглося 
й донині. Зараз у відреставрованому Ломо-
носівському корпусі розміщені ректорат та 

зала засідань Вченої ради ЧДУ ім. Петра 
Могили. Хіба це не цікавий факт. Варто на 
цьому корпусі встановити пам’ятну табличку 
з написом, де б повідомлялося про освітянсь-
кі традиції ЧДУ ім. Петра Могили та відда-
валася шана великому російському світочу 
науки, освіти і прогресу М.В. Ломоносову, 
який, до речі, навчався у Києво-Могилянській 
академії. 

Після Жовтневої революції, а точніше у 
1920 р. на існуючій матеріальній базі порто-
вої школи і ломоносівського училища була 
організована школа ФЗУ, яку в 1940 р. реор-
ганізували у ремісниче училище № 2. У роки 
Великої Вітчизняної війни училище разом 
із суднобудівним заводом було евакуйоване 
до Астрахані. Після повернення у 1944 р. до 
Миколаєва було здійснено декілька пере-
йменувань, а згодом заклад перетворили у 
ПТУ № 19. На початку XXI століття училище 
увійшло до складу МДГУ ім. Петра Могили. 

За роки існування даного професійного 
навчального закладу десятки тисяч кваліфі-
кованих фахівців отримали надійну путівку 
в життя. Багато випускників стали органі-
заторами виробництв та науковцями. Є серед 
вихованців і Герої Соціалістичної Праці. 
Ними стали В.П. Гурмаза, В.Д. Дідок та 
М.М. Никоненко, а І.М. Білому присуджена 
Державна премія СРСР. Певна частина пред-
ставників училища успішно закінчила МДГУ 
ім. Петра Могили. 

За рекомендаціями керівництва судно-
будівного заводу ім. 61 комунара та осві-
тянських органів певна частина наставників 
плідно працює у ЧДУ ім. Петра Могили, про-
довжуючи традицій безперервної освіти шля-
хом поєднання навчального, наукового і прак-
тичного досвіду. 

Витоки новопроголошеного Чорномор-
ського державного університету ім. Петра 
Могили починаються не з 1996 р., тобто з 
моменту створення Миколаївської філії На-

ціонального університету «Києво-Могилян-
ська академія». А вихідні освітянські джерела 
визріли 145 років тому ще за часів адмірала 
Б.О. фон Глазенапа. Тож не збігом обставин, 
а закономірністю є поява на етапі проголо-
шення України саме на цьому місці поряд 
із тодішнім зруйнованим ломоносівським 
корпусом у недобудованих приміщеннях 

ПТУ № 19 вищого навчального закладу 
нового типу. 
У березні 2002 р. завдяки плідній дія-
льності викладачів та студентів, за 
урядової підтримки та належній оцін-
ці й довірі з боку керівництва Націона-
льного університету «Києво-
Могилянська академія» і органів 
місцевої влади Миколаївська філія 
НаУКМА була реорганізована у само-
стійний Миколаївський державний 
гуманітарний університет ім. Петра 
Могили. 

До МДГУ ім. Петра Могили ще 
більше потяглися викладачі й абітурієн-
ти. Серед студентів з’явилися представ-
ники не тільки з Чорноморського регіо-

ну, а майже із усіх областей України і 
навіть Києва. Стали навчатися іноземні сту-
денти, кафедри очолили професори та док-
тори наук. Почали відкриватись власні 
інститути, наукові школи й центри, спеціа-
лізовані ради по захисту дисертацій. За 
темпами і масштабами розвитку МДГУ ім. 
Петра Могили почав переростати себе. 
Фактично університет став багатопрофіль-
ним. І це так. Бо ж у гуманітарному уні-
верситеті доктори технічних наук стали 
щорічно отримувати патенти на винаходи. 
Крім чисто гуманітарних спеціальностей у 
МДГУ ім. Петра Могили розширився випуск 
бакалаврів і магістрів з правознавства, еко-
номіки підприємства, фінансів і кредиту, 
екології, охорони навколишнього середо-
вища та збалансованого природокористу-
вання, комп’ютерних наук, комп’ютерної 
інженерії, приладобудування тощо. 

Тож урядове рішення щодо зміни статусу 
МДГУ ім. Петра Могили шляхом реоргані-
зації у Чорноморський державний універси-
тет ім. Петра Могили, власне кажучи, стало 
узаконеним приведенням до відповідного 
стану функціонування нашого закладу. 

Безперечно, колектив університету усві-
домлює те, що прийняття в складний кри-
зовий час такого урядового рішення є не 
тільки знаком належної оцінки діяльності, а 
й покладення нових завдань. З розумінням 
усвідомлюючи це, Чорноморський держав-
ний університет ім. Петра Могили готовий не 
стільки конкурувати, а співпрацювати з усіма 
вищими навчальними закладами регіону в 
ім’я збагачення досвідом та покращення 
рівня підготовки кадрів нової генерації. 

Леонід Клименко, 
доктор технічних наук, професор, 

заслужений діяч науки і техніки України 
Михайло Багмет, 

доктор історичних наук, професор, 
заслужений діяч науки і техніки України 

1010  
ВИТОКИ ЧОРНОМОРСЬКОГВИТОКИ ЧОРНОМОРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГОО ДЕРЖАВНОГО  

УНІВЕРСИТЕТУ УНІВЕРСИТЕТУ ім. ім. ПЕТРА МОГИЛИПЕТРА МОГИЛИ  

 



44  

сторична довідка 
Національний університет «Києво-
Могилянська академія» (НаУКМА) 
засновано як Київську Братську школу 

в 1615 році. З 1632 року – колегіум, а з 
1658 року набуває статусу академії. 

Петро Могила (1596-1647) – видатний 
релігійний, культурно-освітній діяч, один із 
засновників Києво-Могилянської академії. 
У добу Відродження обстоював громадянсь-
кість національної мови, дбав про освіту, 
рівну європейській. Діяльність П. Могили в 
галузі освіти була спрямована на піднесення 
національної самосвідомості. 

Сучасність 
Києво-Могилянська академія відроджена 

19 вересня 1991 року на своїй історичній 
території як перший незалежний вищий 
навчальний заклад України – університет 
«Києво-Могилянська академія» (УКМА). 
Статусу Національного університет набув 
у 1994 році. 

17 січня 1996 року прийнята Ухвала 
вченої ради Національного університету 
«Києво-Могилянська академія» про заснуван-
ня Миколаївської філії НаУКМА, що було 
засвідчено Постановою Кабінету Міністрів 
України від 3 липня 1996 року. 

13 березня 2002 року Кабінет Міністрів 
України, який очолював Прем’єр-міністр 
Кінах А.К., прийняв Розпорядження № 112-р 
про утворення Миколаївського державного 
гуманітарного університету ім. Петра Могили 
на базі Миколаївської філії Національного 
університету «Києво-Могилянська академія». 

Відповідно до розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 10 грудня 2008 р. 
№ 1521-р Миколаївський державний гума-
нітарний університет ім. Петра Могили реор-
ганізовано у Чорноморський державний уні-
верситет ім. Петра Могили. 

Структура Чорноморського державного 
університету ім. Петра Могили вибудовується 
за схемою класичного університету сучасно-
го типу. Він налічує вісім факультетів, охоп-
лює підготовку з п’ятнадцяти спеціальнос-
тей. Протягом перших двох років студенти 
опановують навчальні дисципліни держав-
ного мінімуму та фундаментальні курси 

обраного факультету. Протягом третього, 
четвертого, п’ятого років – поглиблюють 
знання в обраній спеціальності. Підготовка 
здійснюється за трьома рівнями: бакалавр – 
4 роки, спеціаліст – 5 років, магістр – 5-6 років. 
Функціонують такі форми навчання, як денна, 
вечірня, заочна; бюджетна та контрактна. 

Мовами навчання та справочинства в 
ЧДУ ім. Петра Могили є українська та анг-
лійська. Починаючи з третього року навчан-
ня, студенти можуть поглиблювати знання 
англійської мови за профілем своєї спеці-
альності або обрати для вивчення ще одну 
іноземну – німецьку, французьку, іспанську, 
польську. 

Усі напрямки підготовки повністю за-
безпечені програмами навчання, методични-
ми розробками, навчальною літературою. 
В ЧДУ ім. Петра Могили навчально-виховний 
процес забезпечують 28 кафедр, де працю-
ють близько 310 викладачів, із них: 10 – 
дійсні члени і члени кореспонденти галу-
зевих академій, 8 – заслужені діячі науки 
і техніки, 37 докторів наук, професорів, більш 
100 кандидатів наук, доцентів та 72 аспіран-
тів, іноземних викладачів. 

У розпорядженні студентів одинадцять 
навчальних корпусів, об’єднаних в один ком-
плекс – кампус. Найбільша читальна зала 
серед Вузів міста, 13 сучасних комп’ютерних 
класів, три гуртожитки, два спортивних та 
два тренажерних зала, дослідницькі лабо-
раторії. 

Однією з головних освітянських ідей 
закладу є висока комп’ютерна грамотність 
студентів. Сучасний фахівець повинен доско-
нало володіти новітньою комп’ютерною тех-
нікою, тому в ЧДУ курс «Основи інформати-
ки» збільшено в 5 разів порівняно з вимогами 
МОН України. Університет забезпечений 
супутниковим зв’язком, тож студенти і ви-
кладачі мають вихід в Інтернет, можуть віль-
но користуватися електронною поштою. 

Навчальний рік у ЧДУ складається з трьох 
триместрів: два довгих – зимовий та вес-
няний, один скорочений – літній. У середині 
осіннього та весняного триместрів є тиж-
день самостійної роботи. Запроваджена рей-
тингова система оцінювання знань і самостій-

ної роботи студентів (за стобальною шкалою), 
навчально-наукові та науково-дослідні семі-
нари, переважно письмові або комбіновані 
форми атестації. 

Для стимулювання відмінного навчання, 
участі в науковій роботі та громадській діяль-
ності надаються персональні та іменні сти-
пендії, закордонне стажування. Студенти, які 
працюють над науковими проблемами, швид-
ше стають справжніми фахівцями. В універ-
ситеті є своя вчена рада, аспірантура, рада 
із захисту дисертацій. ЧДУ видає тематичні 
збірки наукових праць, журнали, моногра-
фії, підручники, посібники. Бібліотека ЧДУ 
містить базові фонди друкованих видань 
українською, російською, англійською мова-
ми; нараховує понад 95 тисяч примірників 
різноманітних видань, передплачує більше 
100 назв періодичних видань. 

Чорноморський державний університет 
ім. Петра Могили – це навчальний заклад, 
створений зусиллями ентузіастів вищої осві-
ти, які сьогодні готують кадри нової гене-
рації з урахуванням освітянських і духовних 
традицій, закладених ще Петром Могилою, 
та нинішніх досягнень світової педагогічної 
науки, відображених у Болонській кон-
венції. 

Міжнародна діяльність ЧДУ ім. Петра 
Могили спрямована на інтеграцію закладу 
у світове навчальне й наукове середовище, 
підвищення якості підготовки майбутніх спе-
ціалістів та рівня викладання за допомогою 
міжнародних організацій, а також утверджен-
ня авторитету університету за кордоном. 
Важливим кроком у міжнародній діяльності 
університету за наказом МОН України № 569 
від 20.06.2008 року є відкриття Тбіліського 
інституту Миколаївського державного гума-
нітарного університету ім. Петра Могили. 

А це відповідно, є відображенням прин-
ципів Великої Хартії університетів, яка була 
підписана ректором ЧДУ ім. Петра Могили 
Л.П. Клименком 18 вересня цього року в 
Болоньї – угоди, яка сприятиме кращій 
мобільності студентів та викладачів, швид-
шому запровадженню Болонського процесу 
в Україні, міжнародному обміну та набуттю 
наукового та освітнього досвіду. 

Сучасний ЧДУСучасний ЧДУ  

ІІ  
ПРО УНІВЕРСИТЕТПРО УНІВЕРСИТЕТ  
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ідготовчі курси розпочали свою 
роботу до початку діяльності 
університету. Саме після підго-
товки на інтенсивних курсах 

перші абітурієнти здали вступне тесту-
вання. 

Підготовчі курси спрямували свою діяль-
ність на підготовку старшокласників до вступу 
у вищі навчальні заклади, на ліквідацію 
пробілів у знаннях. 

Викладачі курсів – це викладачі універ-
ситету, які з середини знають, як готувати 
абітурієнтів не тільки до вступу в вищі 
навчальні заклади, а і до незалежного вступ-
ного тестування з усіх предметів. Групи з 
української та англійської мов, математики – 
розділені по рівнях підготовки після вхідного 
тестування. Групи абітурієнтів не перебільшу-
ють кількість двадцяти п’яти осіб, а на інозем-
ній мові не більше десяти, дванадцяти осіб. 
Групи підбирають таким чином, щоб діти 
вчилися в одних школах, враховуючи і мож-
ливий рівень знань, і місце проживання шко-
лярів. 

Підготовчі курси поділяються на: 
– річні, які починають свою діяльність з 

1 жовтня і закінчуються до 25 квітня. Кош-
тують від 1000 до 1500 грн, в залежності від 
обраних абітурієнтами предметів. Проходять 
двічі на тиждень з 16:00 по 19:00 годину; 

– суботні курси для області почина-
ються 1 листопада і закінчуються до 25 квітня. 
Коштують 700 гривень. Проходять щосу-
боти з 9:00 до 12:40. 

Під час навчання на курсах абітурієнтам 
надається профільна підготовка за предмета-
ми, які виносяться на зовнішнє незалежне 
оцінювання якості освіти. Курси є також 
інструментом адаптації абітурієнтів до на-
вчання у вищому навчальному закладі. 

Викладачами підготовчих курсів роз-
роблені методичні посібники з предметів, 
які виносяться на незалежне зовнішнє оці-
нювання якості освіти. Посібники можна 
придбати в підрозділі довузівської підго-
товки університету. 

Для запису на підготовчі курси необ-
хідно: 

– заповнити заяву в підрозділі дову-
зівської підготовки (кімн. 1-107); 

– сплатити в касу Кредо-банку кошти за 
навчання на курсах (вул. Садова,1); 

– принести квитанцію про сплату коштів 
(кімн. 1-107). 

ПП  
1997 році почав свою діяльність 
редакційно-видавничий центр ЧДУ 
ім. Петра Могили. Стратегічний 
напрямок діяльності редакційно-

видавничого центру: видання наукової, 
науково-популярної та навчально-методичної 
літератури, публікування періодичних науко-
вих журналів. 

РВЦ ЧДУ ім. Петра Могили видає: 
– монографії, брошури; 
– підручники, навчальні посібники; 
– автореферати дисертацій; 
– журнали, збірники наукових праць; 
– художню літературу; 
– публіцистику; каталоги, бюлетені; 
– іншу видавничу продукцію. 

РВЦ ЧДУ ім. Петра Могили виконує: 
– літературне редагування і коректуру; 
– комп’ютерну верстку; 
– технічне редагування; 
– макетування; 
– тиражування та брошурування книжок; 
– палітурні роботи; 
– виготовлення бланочної продукції. 
РВЦ ЧДУ ім. Петра Могили: 
– сприяє виданню навчально-методичної 

літератури з грифом Міністерства освіти 
і науки України; 

– надає книжковій продукції номери 
ISBN; 

– надає власній періодичній продукції 
номери ISSN; 

– надає виданням штрих-коди; 
– формує електронну версію видання; 
– виконує обов’язкову розсилку книжок 

за переліками ВАК України та ISBN; 
– розміщує інформацію про власну 

продукцію в провідних каталогах видань 
України; 

– надає можливість науковцям друкува-
ти статті у фахових журналах, які включені 
до переліку ВАК України; 

– оформлює повний перелік послуг 
за бібліографічним описом видання. 

Редакційно-видавничий центр Чорномор-
ського державного університету ім. Петра 
Могили вчасно і якісно виконає Ваше вида-
вниче або друкарське замовлення. 

УУ  

нформаційно-комп’ютерний центр 
забезпечує функціонування локальної 
мережі ЧДУ ім. Петра Могили, вузла 
Інтернет, підтримку в робочому стані 

комп’ютерної та офісної техніки універси-
тету, роботу комп’ютерних класів і пунктів 
друку та копіювання. 

На даний час у ЧДУ ім. Петра Могили 
налічується 340 сучасних комп’ютерів. Усі 
вони об’єднані в локальну мережу. У локаль-
ній мережі ЧДУ імені Петра Могили зареє-
стровано близько 3,5 тис. користувачів. Ко-
жен співробітник, студент, слухач підгото-
вчого відділення чи факультету ПДО має 
відповідні повноваження для доступу в мере-
жу і власну папку на файловому сервері. 
Його інформація зберігається на серверах 
протягом всього часу навчання чи роботи. 

Дві третини всіх комп’ютерів ЧДУ ім. Пе-
тра Могили зосереджені в 11 комп’ютерних 
класах, які працюють з 8:30 до 21:00. Окрім 
планових занять студенти мають можливість 
в будь-який час вільно працювати в комп’ю-
терних класах за будь-яким вільним комп’ю-
тером. У комп’ютерних класах на студентсь-
ких робочих місцях встановлені англомовні 
операційні системи Windows XP Professional 
та Windows 2000 Professional, які вимагають 
не лише знання комп’ютера, а й знання анг-
лійської мови. Таким чином, працюючи без-
посередньо з комп’ютером, студенти удоско-
налюють свої знання в багатьох інших галузях. 

ЧДУ ім. Петра Могили підключений до 
Інтернету через оптоволоконний канал на 
швидкості 6 мбіт/сек. У Миколаївській обла-
сті тільки наш навчальний заклад дає мож-
ливість усім своїм студентам та співробіт-
никам безкоштовно працювати в Інтернеті 
та користуватись електронною поштою. На 
даний час на вузлі Інтернет ЧДУ ім. Петра 
Могили зареєстровано понад 3400 поштових 
скриньок. Функціонують офіційний Web-
сервер, студентський Інтранет-сервер, сайт 
дистанційної освіти та кілька форумів різної 

тематики. Співробітники університету мають 
можливість отримувати електронну пошту 
та працювати в Інтернеті з домашніх ком-
п’ютерів через вузол Інтернет ЧДУ. 

Для забезпечення потреб студентів фун-
кціонують три пункти друку та копіювання, 
устаткованих копіювальними апаратами, ком-
п’ютерами, принтерами та сканерами, в тому 
числі є широкоформатний кольоровий прин-
тер для друку плакатів великого розміру. 

Усі комп’ютерні класи та ключові точки 
університету обладнані веб-камерами, зобра-
ження з яких виводиться на внутрішню веб-
сторінку університету. 

Для підключення ноутбуків співробітни-
ків та студентів університету розгорнуто 
бездротову комп’ютерну мережу (Wi-Fi). 

Більшість співробітників ІКЦ – лабо-
ранти комп’ютерних класів, адміністратори 
локальної мережі та Інтернет – це студенти 
університету, що поєднують роботу з на-
вчанням. Значна частина студентів факуль-
тету комп’ютерних наук протягом навчання 
в університеті пройшла через комп’ютерний 
центр, здобувши не тільки теоретичні, а й 
практичні знання. 

ІІ  

ІІНФОРМАЦІЙНОНФОРМАЦІЙНО--КОМП’ЮТЕРНИЙ ЦЕНТР КОМП’ЮТЕРНИЙ ЦЕНТР 
ЧДУ ЧДУ ім. ім. ПЕТРА МПЕТРА МОГИЛИОГИЛИ  

ПІДГОТОВЧІ КУРСИПІДГОТОВЧІ КУРСИ  

РЕДАКЦІЙНОРЕДАКЦІЙНО--ВИДАВНИЧИВИДАВНИЧИЙ ЦЕНТР ЧДУЙ ЦЕНТР ЧДУ  ім. ім. ПЕТРА МОГИПЕТРА МОГИЛИЛИ  
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Кваліфікація: бакалавр, спеціаліст, 

магістр 
 

ьогодні юридичний факультет ЧДУ 
ім. Петра Могили – провідний на-
вчальний і науковий юридичний 
підрозділ Миколаївської області. 

Вчені факультету здійснюють широку про-
граму науково-дослідних робіт у різних галу-
зях юридичної науки, беруть активну участь 
у науковому консультуванні різних держав-
них і міжнародних органів з правових питань. 

Висока соціальна і політична значимість 
професії юриста в сучасному суспільстві 
визначає особливе відношення до форму-
вання вимог з його підготовки. Факультет 
готує висококваліфікованих фахівців, які 
засвоїли основні досягнення світової циві-
лізації, мають весь комплекс фундаменталь-
них правових знань, добре орієнтуються в 
українському законодавстві. 

Факультет має у своєму розпорядженні 
всі необхідні умови для підготовки кваліфі-
кованих юристів за фахом «правознавство». 
Викладання ведуть 3 професори, доктори 
юридичних наук, 12 кандидатів юридичних 
наук. Для читання окремих курсів залуча-
ються відомі вчені та практичні працівники 
з наукових і державних установ. 

Факультет плідно співпрацює з Інститутом 
держави і права Національної академії наук 
України імені В.М. Корецького, Інститутом 
законодавства Верховної Ради України, Нау-
ково-дослідним інститутом судових експертиз. 

У складі факультету працює 3 кафедри: 
історії та теорії держави і права, конститу-
ційного й адміністративного права, цивіль-
ного та кримінального права і процесу. 

В університеті під керівництвом д.ю.н., 
проф. Кириченка О.А діє аспірантура за спеці-
альністю 12.00.09 – кримінальний процес 

та криміналістика; судова експертиза. Факуль-
тет має в розпорядженні фотолабораторію і 
кабінет криміналістики, комп’ютерні класи, 
читальний зал науково-навчальної літератури. 

При факультеті діє юридична клініка 
«VERITAS», яка створена відповідно до 
Указу Президента України від 18.10.2001 р. 
№ 992/2001 «Про національну програму пра-
вової освіти населення». Консультанти Юри-
дичної клініки надають безкоштовну правову 
допомогу малозабезпеченим та іншим соці-
ально вразливим верствам населення з таких 
галузей права: цивільне, сімейне, житлове, 
земельне, соціальне забезпечення. 

Викладачами та студентами юридичного 
факультету організований та діє науковий 
історико-правовий гурток «Скіфія». Гурток 
також має власну стіннівку, де публікуються 
основні заходи, плани подорожей, звіти про 
ці заходи. Члени Наукового історико-правового 
гуртку досліджують сторінки української 
історії та права. 

Навчальний план за напрямом підго-
товки 0304 «Право», спеціальності «Право-
знавство» передбачає вивчення студента-
ми факультету наступних дисциплін: 

I. Нормативні навчальні дисципліни: 
1.1. Цикл гуманітарних та соціально-

економічних дисциплін: історія України, 
ділова українська мова, філософія, основи 
психології та педагогіки, релігієзнавство, 
основи економічної теорії, політологія, соціо-
логія, іноземна мова, фізичне виховання. 

1.2. Цикл фундаментальних і професійно-
орієнтованих дисциплін: логіка, юридична 
деонтологія, теорія держави та права, історія 
держави і права України, історія держави і 
права зарубіжних країн, історія вчень про 
державу і право, судові та правоохоронні 
органи, конституційне право України, консти-
туційне право зарубіжних країн, адмініст-
ративне право, фінансове право, цивільне 
право, сімейне право, кримінальне право, 
трудове право, екологічне право, криміналь-
ний процес, цивільний процес, криміналісти-
ка, міжнародне публічне право, господарське 
право, екологічне право, безпека життєдіяль-
ності та ЦО, основи інформатики та обчи-
слювальної техніки. 

II. Вибіркові навчальні дисципліни: 
2.1. Цикл професійно-орієнтованих дис-

циплін: аграрне право, міжнародне приватне 
право, основи римського права, господарсь-
кий процес, судова медицина та психіатрія, 
житлове право, кримінально-виконавче пра-
во, кримінологія, корпоративне право, бан-
ківське право, права людини та їх захист. 

2.2. Цикл дисциплін самостійного вибору 
навчального закладу: нотаріат України, судо-
ва риторика, біржове право, судова бухгалте-
рія, етика, податкове право, правова статис-
тика, естетика, правове регулювання інозем-
них інвестицій в Україні, латинська мова. 

У рамках сучасної підготовки високо-
кваліфікованого юриста на факультеті в ме-
жах додаткових освітніх послуг пропонуєть-
ся такі факультативні дисципліни: англійсь-
ка мова I, друга іноземна мова I та II. При 
обранні студентами зазначених факультатив-
них послуг загальна кількість годин вивчення 

іноземної мови перевищує мінімальні держав-
ні вимоги у 5 разів. Друга іноземна мова 
викладається починаючи з 3 курсу навчання. 
Студенти факультету мають можливість дода-
тково вивчати німецьку, французьку, іспан-
ську або польську мову. 

З метою забезпечення формування у сту-
дентів юридичного факультету професійних 
навичок та вмінь застосовувати отримані 
теоретичні знання у своїй професійній діяль-
ності, а також для становлення професійної 
культури юриста навчальними планами пе-
редбачені наступні види практик: 

– ознайомча практика у правоохоронних 
органах (2 курс, 6 триместр, тривалість 2 тижні); 

– виробнича практика в органах держав-
ної влади та державних установах (3 курс, 
9 триместр, тривалість 2 тижні); 

– переддипломна виробнича практика 
(5 курс, 14 триместр, тривалість 8 тижнів). 

Випускники факультету можуть пра-
цювати на таких посадах: 

– юрисконсульт, адвокат, помічник адво-
ката, керівник адвокатської структури, нота-
ріус, керівник нотаріальної контори; 

– інспектор, начальник митниці і подат-
кової служби; 

– суддя усіх ланок судової системи Укра-
їни; 

– прокурор, помічник прокурора; 
– слідчий (органів СБУ, МВС, прокура-

тури); 
– керівник юридичного, договірного, 

комерційних підрозділів державних підпри-
ємств, господарських товариств різної форми 
власності, рекламних, маркетингових, посе-
редницьких, аудиторських фірм, комерційних, 
підприємницьких та банківських структур; 

– поглиблюють фахову підготовку в аспі-
рантурі. 

Висока соціальна і політична значимість 
професії юриста в сучасному суспільстві 
визначає особливе ставлення до формування 
вимог з його підготовки. Факультет готує 
висококваліфікованих фахівців, які опанува-
ли основні досягнення світової цивілізації, 
мають належний комплекс фундаменталь-
них правових знань, добре орієнтуються в 
українському законодавстві. 

Випускники факультету повинні неухиль-
но застосовувати закон на основі конституцій-
них положень, аналізувати судову та іншу 
правозастосовну практику, бути професійно й 
морально готовими захищати права людини 
і громадянина. Специфіка професії зобов’язує 
юриста бути справжнім аналітиком з профе-
сійної, загальнолюдської, моральної, політич-
ної та психологічної точок зору. Юристу по-
трібні всебічна підготовка, знання життя, зако-
нів, людських відносин, тонкий аналіз конкре-
тних ситуацій, високі моральні якості, чітка 
громадянська позиція. Отримані знання допо-
магають випускникам вирішувати правові 
проблеми ринкової економіки та підприємни-
цької діяльності, забезпечувати правовий су-
провід договорів – основної конструкції украї-
нського законодавства, суворо дотримуватися 
норм професійної етики у повсякденній роботі. 

Для молоді, що працює, існує заочна 
форма навчання. 

СС  
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ШЕВЧЕНКО Наталія Володимирівна, 
декан факультету, кандидат історичних наук, 
доцент 
3-й корпус, кімн. 3-104, 
тел. 8 (0512) 76 55 53, 
e-mail: shevnv@kma.mk.ua 

 
Напрям підготовки: 0301 Соціально-

політичні науки 
Спеціальність: Політологія 
Кваліфікація: бакалавр політології, 

магістр політології 
 
Напрям підготовки: 0302 Міжнародні 

відносини 
Спеціальність: Міжнародні відносини 
Кваліфікація: бакалавр з міжнарод-

них відносин, спеціа-
ліст з міжнародних 
відносин, магістр з 
міжнародних відносин 

 
Напрям підготовки: 0203 Гуманітарні 

науки 
Спеціальність: Історія 
Кваліфікація: бакалавр історії 

 
ині на факультеті навчаються 
470 студентів за спеціальностями 
«Політологія», «Міжнародні відно-
сини», «Історія». Діють чотири 

кафедри: кафедра політичних наук (завідувач 
проф. А.І. Колісніченко), кафедра міжнарод-
них відносин та зовнішньої політики (заві-
дувач проф. П.М. Тригуб), кафедри історії 
(завідувач проф. Ю.В. Котляр) та всесвітньої 
історії (завідувач проф. С.В. Пронь). На них 
працюють 6 докторів наук, професорів, 
16 кандидатів наук, доцентів, 4 старших ви-
кладачі, 3 асистенти-викладачі та 7 висококва-
ліфікованих навчально-методичних праців-
ників. 

Політологія 
Політологія – наука про політику та її 

взаємовідносини з особистістю та суспіль-
ством, котра посідає одне з чільних місць в 
сучасному суспільствознавстві. На сучасному 
етапі з’явилася потреба у виробленні компе-
тентних процедур і рішень. Це визначило 

гострий попит на кваліфікованих професіо-
налів-політологів, які мають спеціальну 
наукову підготовку. 

Навчання в ЧДУ допоможе сформувати 
у студента-політолога високу гуманітарну, 
правову, історичну культуру, філософське 
мислення, поняття загальноцивілізаційних 
процесів, забезпечити єдність суспільство-
знавчих і природничих наук. 

ЧДУ здійснює підготовку бакалаврів, 
спеціалістів та магістрів політології. 

Фахівці з політології можуть працю-
вати: 

– в інститутах державної влади, органах 
місцевого та регіонального самоврядування; 

– у політичних партіях, громадських 
організаціях і рухах, асоціаціях, фондах гума-
нітарного, соціально-політичного та еконо-
мічного напрямку; 

– радниками, консультантами, помічни-
ками керівників підприємств, установ, орга-
нізацій з питань управління персоналом, 
організаційно-виховної роботи, підвищення 
кваліфікації спеціалістів і робітників; 

– політологами в наукових інститутах, 
центрах, дослідницьких групах, які займа-
ються вивченням і прогнозуванням політич-
них процесів; 

– співробітниками у засобах масової 
інформації; 

– викладачами вищих навчальних закла-
дів І-ІV рівнів акредитації і викладати як 
політологію, так і дисципліни соціально-
гуманітарного профілю, а саме: соціологію, 
культурологію, основи права тощо. 

Міжнародні відносини 
ЧДУ ім. Петра Могили готує бакалаврів 

та спеціалістів з міжнародних відносин. 
Випускник з міжнародних відносин – 

фахівець, підготовлений до виконання висо-
кокваліфікованої аналітичної, організаційно-
управлінської та дослідницької діяльності 
у сфері міжнародної політики. 

Фахівець з міжнародних відносин може 
працювати в органах, які займаються зовніш-
ньополітичною та зовнішньоекономічною 
діяльністю, в держадміністраціях, на підпри-
ємствах, в об’єднаннях, представництвах, в 
органах служби безпеки, на митницях. Наші 
випускники можуть стати експертами, рефе-
рентами чи консультантами рекламних і 
екскурсійних туристичних агентств, а також 
для педагогічної роботи у коледжах, гімна-
зіях, ліцеях. 

Історія 
Діяльність факультету політичних наук 

скерована так , що студенти, які навчаються 
за спеціальністю «Історія» , змогли отримати 
відповідну професійну підготовку для: 

– викладання історії у середніх загально-
освітніх школах, спеціалізованих школах 
(ліцеях, колегіумах), вищих навчальних за-
кладах; 

– роботи в установах, організаціях, слу-
жбах, які ведуть науково-дослідну й просвіт-
ницьку роботу з історії та історичного крає-
знавства (наукові бібліотеки, редакції спеціалі-
зованих газет та журналів, громадські органі-
зації, фонди історико-краєзнавчого профілю); 

– здійснення практичної і науково-
допоміжної роботи в музеях, архівних уста-
новах, туристично-екскурсійних агенціях, 
археологічних експедиціях. 

У розпорядженні студентів-істориків 
сучасна дослідницька база відомої археоло-
гічної пам’ятки доби пізнього палеоліту в 
с. Анетівка Доманівського району Миколаїв-
ської області. Студенти проходять практику 
в археологічних експедиціях в Ольвійському 
заповіднику НАН України, в Криму. Студенти, 
які проявили здібності до науково-дослідної 
роботи, зможуть продовжити навчання за 
програмою магістратури, аспірантури з істо-
рії і захистити дисертацію на звання кан-
дидата історичних наук у спеціалізованій 
вченій раді при ЧДУ ім. Петра Могили. 

НН  
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ПРОНКЕВИЧ Олександр Вікторович, 
декан факультету, кандидат філологічних 
наук, доцент 
2-й корпус, кімн. 2-311, 
тел. 8 (0512) 46-40-84, 
e-mail: pronkevych@yahoo.com.ua 

 
Напрям підготовки: 0305 Філологія 
Спеціальність: Мова та література 

(англійська, німецька, 
французька) 

Кваліфікація: викладач двох інозем-
них мов (англійська 
та німецька, англійсь-
ка та французька, ні-
мецька та англійська) 
та зарубіжної літера-
тури в навчальних 
закладах I-IV рівнів 
акредитації (бакалавр, 
спеціаліст, магістр). 

Спеціальність: Переклад 
Кваліфікація: перекладач, викладач 

двох іноземних мов 
(англійська та німець-
ка, англійська та фра-
нцузька, німецька та 
англійська) в навчаль-
них закладах I-ІV рів-
нів акредитації (бака-
лавр). 

Спеціальність: Українська мова і 
література. Іноземна 
мова (англійська) 

Кваліфікація: викладач української 
мови і літератури, 
викладач української 
мови як іноземної у 
вищих навчальних 
закладах I-IV рівнів 
акредитації. 

 
бсяг набору 
Ліцензований обсяг набору спеці-
альностей: 
«Мова та література» – 90 осіб. 

Англійське відділення – 60 осіб. 
Німецьке відділення – 30 осіб. 

Ліцензований обсяг набору спеціаль-
ності «Переклад» – 60 осіб. 

Ліцензований обсяг набору спеціальності 
«Українська мова і література. Іноземна 
мова (англійська)» – 60 осіб. 

З історії факультету 
Факультет іноземної філології було засно-

вано 1 вересня 1997 року. 
У 2000 році було відкрито німецьке від-

ділення. 
У 2003 р. – перший випуск спеціалістів. 
У 2004 р. році акредитовано програму 

підготовки магістрів англійської філології, 
спеціальність «Мова та література» (анг-
лійська та німецька, англійська та французь-
ка та зарубіжна література). 

У 2005 р. відкрито програму другої освіти. 
У 2006 р. акредитовано програму магіст-

рів німецької філології, спеціальність «Мова 
та література» (німецька та англійська та 
зарубіжна література). 

1 вересня 2006 року відкрито спеціаль-
ність переклад, а також заочну магістерську 
програму зі спеціальності «Мова та література 
(англійська та німецька, англійська та фран-
цузька, німецька та англійська та зарубіжна 
література). 

Із 1 вересня 2007 року здійснюється на-
вчання за спеціальністю «Філологія. Україн-
ська мова і література». На даний момент на 
факультеті навчаються близько 520 студентів 
денної форми навчання, 25 студентів заочної 
форми навчання. 

Викладання здійснюється авторитетними 
у своїх галузях фахівцями, які стали відомими 
в Україні та за її межами, авторами підручни-
ків, за якими навчаються десятки тисяч лю-
дей. Факультет має дві ВАКівські збірки, 
проводить конференції, наукові конгреси. 

У штаті університету працюють 5 докто-
рів філологічних наук, професорів, 20 канди-
датів філологічних наук, доцентів, 6 інозем-
них викладачів (США, Польща, Японія, 
Німеччина, Австралія). Факультет посідає 
одне з перших місць в Україні за кількістю 
викладачів, що регулярно виборюють право 
на закордонні стажування у США, Німеччині, 
Польщі, Іспанії. До викладання постійно 
запрошуються провідні фахівці з інших уні-
верситетів України та світу. Факультет є 
експериментальним майданчиком освітніх 
інновацій. 

Декан факультету, кандидат філологічних 
наук, доц. О.В. Пронкевич перебував у США 
за програмою академічних обмінів ім. сена-
тора Фулбрайта та за програмою University 
Administration, в Іспанії, в Університеті країни 
Басків – Алава тощо. 

Доктор філологічних наук, професор, 
автор більше ніж 230 публікацій Наумен-
ко А.М. неодноразово проходив стажування 
у Німеччині, Австрії та Швейцарії. 

Кандидат пед. наук, доц. Г.В. Запорожець 
вивчала жіночу літературу в університеті 
штату Меріленд, США, як фулбрайтівський 

професор, американознавство в університеті 
штату Небраска за програмою IFDP, а також 
британознавство в Англії. 

На факультеті працюють викладачі, що 
мають європейські та американські ступені 
магістрів. 

Кандидат філол. наук, доц. Т.С. Каiрова 
неодноразово була на стажуванні у Франції, 
має звання викладача вищої категорії 
(Франція). 

Спеціальну підготовку у Німеччині та 
Австрії проходили доценти кафедри теорії 
та практики перекладу і німецької філології 
Т.І. Вакуленко, Л.В. Лисейко, О.В. Кіршова, 
а також старші викладачі О.В. Чабанов, 
С.М. Максимчук, М. М. Нездайміна. 

Викладачі кафедри англійської філології 
В.А. Бокова, Т.Г. Животовська, Г.Л. Колесник, 
О.О. Старшова пройшли стажування у США 
за Програмою стажування викладачів вузів. 

Освітянське кредо факультету 
– світ професіоналів з високорозвиненим 

почуттям власної гідності; 
– демократичне середовище надзвичай-

но цікавого і корисного спілкування, де 
підтримуються усі ініціативи; 

– братство людей, закоханих у слово; 
– розвивати особистість студента, на-

вчити його вільно думати і широко бачи-
ти світ; 

– навчати професіоналів за найкращими 
світовими стандартами і водночас вихо-
вувати такі риси, як толерантність, лідер-
ство, відповідальність і самодисципліну; 

– навчити мислити творчо, не боятися 
самоудосконалювати себе і бути готовим 
змінювати свою кар’єру протягом життя. 

Навчання – шлях у широкий світ 
Факультетом створені умови для того, 

щоб студенти проходили стажування та про-
довжували навчання за кордоном і всту-
пали до найкращих університетів США, 
Німеччини, Польщі, Франції, Іспанії та ін. 
країнах. Факультет співпрацює з Програмою 
академічних обмінів імені сенатора Фулб-
райта, Корпусом Миру США в Україні, По-
сольствами США, Норвегії, Австрії, Німеч-
чини, Іспанії, Польщі, Швейцарії, Британ-
ською Радою, Французьким культурним 
центром, «Альянс Франсез», асоціацією ви-
кладачів ГРЕФ (Франція), Гете-Інститутом 
(Німеччина). 

На факультеті діють Американський, 
Німецький, Іспанський та Драматичний клу-
би, а також Кіно клуб, працюють власні 
театри. Щороку проводяться студентські 
Літні школи англійської, польської, німе-
цької та іспанської мов. 

Студенти факультету вирізняються 
активною громадянською позицією, бага-
то працюють на місцеву громаду, допома-
гають сиротам, школам, усім бажаючим 
вдосконалити себе, ініціюють акції, спря-
мовані на зміцнення академічних ціннос-
тей і корпоративної культури. 

ОО  

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ 
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ВЕРЛАНОВ Юрій Юрійович, 
декан факультету, кандидат економічних 
наук, доцент 
5-й корпус, кімн. 5-102, 
тел. 8 (0512) 46-41-26, 
e-mail: yuri@kma.mk.ua 

 
Напрям підготовки: 0305 Економіка і під-

приємництво 
Спеціальність: Фінанси і кредит, 

Економіка підприєм-
ства 

Кваліфікація: бакалавр з економіки 
і підприємництва, спе-
ціаліст з фінансів, ма-
гістр фінансів 

 
Напрям підготовки: 0305 Економіка і під-

приємництво 
Спеціальність: Економіка підприєм-

ства 
Кваліфікація: бакалавр з економіки 

і підприємництва із 
знанням іноземної мо-
ви, спеціаліст, магістр 
з економіки підпри-
ємства 

 
Напрям підготовки: 0306 Бухгалтерський 

облік та аудит 
 
акультет економічних наук є 
одним з найстаріших факульте-
тів університету. Освітні кон-
цепції, що реалізовані на фа-

культеті, мали відчутний вплив на універ-
ситетські традиції та його імідж. Ми праг-
немо до формування у студентів здібності 
до ефективних комунікацій, спроможності 
шукати й обробляти інформацію та навичок 
прийняття рішень в умовах високої неви-
значеності. Ці три кити гуманістичної філо-
софії освіти дозволяють випускникам факуль-
тету успішно конкурувати на ринку праці. 

У сьогоднішніх умовах, незважаючи на 
гостру потребу, досить важко визначити 
попит на фахівців певного економічного 
профілю. Разом з цим як поточне, так і 
перспективне значення має підготовка фахів-

ців за спеціальностями, що є достатньою 
мірою універсальними. Це зумовлює мож-
ливість виконання соціального замовлення 
і забезпечує умови працевлаштування випус-
кників. До таких спеціальностей належать 
спеціальність «Фінанси і кредит» – 8.030508. 

У загальному розумінні фінансисти – 
фахівці, що забезпечують на підприємствах, 
в організаціях та установах управління гро-
шовими потоками, активами, а також дже-
релами їх формування. Комплекс знань, що 
отримують студенти, дозволяє ефек-тивно 
працювати як у сфері операційної діяльності 
суб’єктів господарювання, так і в галузях 
фінансової та інвестиційної діяльності. Мож-
ливості використання спеціалістів із фінансів 
і кредиту розширюються з огляду на між-
галузевий характер підготовки. Крім того, 
вони можуть працювати на відповідних по-
садах і в галузі державних фінансів, у системі 
податкових органів, в органах кредитної 
системи, в системі фондового ринку тощо. 
Досвід останніх років діяльності факультету 
є свідченням того, що попит вітчизняної 
економіки на спеціалістів із фінансів без-
перервно зростає. 

Фахова підготовка здійснюється на рівнях 
бакалаврів, а також спеціалістів і магістрів. 
На кожному кваліфікаційному рівні комплекс 
дисциплін, що викладаються, включає базові 
та спеціальні фахові. Програми підготовки 
спеціалістів і магістрів є подальшим розвит-
ком бакалаврської програми. Тому, окрім суто 
профільних дисциплін, студентам пропону-
ються курси, які є продовженням та поглиб-
ленням дисциплін бакалаврату. Значна увага 
приділяється англійській та другій іноземній 
мовам (німецькій, французькій, іспанській, 
польській та японській). Надаються поглиб-
лені професійні знання у галузі комунікацій, 
в тому числі через ґрунтовну підготовку з 
комп’ютерної техніки і створення умов для 
роботи у глобальних комп’ютерних мережах. 

Прийом на програми підготовки спе-
ціаліста й магістра здійснюється на конкур-
сній основі або на контрактних засадах. 
Відповідно до державних нормативів підго-
товка спеціалістів формується як подальше 
опанування професійними знаннями практич-
ного спрямування, програма магістеріуму, 
у свою чергу, спрямована на розвиток науко-

во-аналітичних і педагогічних умінь і нави-
чок студентів. 

Особливий акцент у процесі підготовки 
робиться на залученні студентів до практич-
ної економічної діяльності у формі прохо-
дження практик і науково-дослідної роботи. 
Ми розглядаємо це не тільки як засіб вдос-
коналення знань студентів, а й як спосіб їх 
професійної орієнтації, результатом засто-
сування якого має бути визначення майбут-
нього місця працевлаштування. 

Головним напрямком організації дозвілля 
є культурно-естетичне та національне вихо-
вання. Студенти викладають у школах, вико-
нують дослідження в Економічному Клубі, 
беруть участь у діяльності Мистецького 
центру університету, активно займаються 
спортом. Студентами факультету в рамках 
діяльності Економічного клубу започатко-
вано декілька проектів, у тому числі: працює 
Економічна Молодіжна Академія – ЕМА, в 
якій навчаються учні старших класів шкіл 
міста; здійснює діяльність Центр європей-
ської інформації; проводяться засідання 
Лабораторії інтелектуальних ініціатив тощо. 
Найближчим часом передбачено організацію 
тренінгів із формування ефективної кар’єри, 
заснування нового напряму наукових студій 
тощо. 

Сьогодні на факультеті близько 450 сту-
дентів навчаються за програмами підготовки 
бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеці-
альністю «Фінанси і кредит» та за програ-
мами бакалаврату за спеціальністю «Еко-
номіка підприємства». Працюють 25 ква-
ліфікованих викладачів і науковців, серед 
яких 3 доктори наук і професори, 12 канди-
датів наук і доцентів та 8 аспірантів, що 
створюють потужний резерв подальшого 
розвитку. 

100 % випускників отримують робочі 
місця в банках, на підприємствах та у дер-
жавних установах. Крім того, вони мають 
можливість навчатися за кордоном (США, 
Англія, Канада, Німеччина, Польща), опано-
вувати курси магістерської програми Ки-
ївської школи економіки, проходити стажу-
вання у Верховній Раді України. 

Повну інформацію про факультет можна 
знайти в Інтернеті за адресою: http://
www.kma.mk.ua/. ФФ  

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУКФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК  
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акультет комп’ютерних наук 
Чорноморського державного уні-
верситету ім. Петра Могили 
готує фахівців у галузі комп’ю-

терних технологій за спеціальностями: 
1. «Інтелектуальні системи прийнят-

тя рішень» (напрям підготовки: комп’ю-
терні науки). 

2. «Системне програмування» (напрям 
підготовки: комп’ютерна інженерія). 

Підготовка фахівців з комп’ютерних 
технологій відбувається за трьома освітніми 
рівнями. Навчання на факультеті комп’ютер-
них наук здійснюється на очній та денно-
вечірній формі навчання. 

На першому рівні за чотири роки на-
вчання студент отримує ступінь бакалавра. 
Студент, що отримав ступінь бакалавра, може 
продовжити навчання і за рік отримати 
кваліфікацію спеціаліста, а також, якщо він 
того бажає і має до цього здібності, про-
довжити навчання за програмою підготовки 
магістра (1,5 роки), причому не тільки на 
факультеті комп’ютерних наук ЧДУ ім. Петра 
Могили, але в будь-якому навчальному за-
кладі країни або за кордоном. 

Комп’ютерні технології – це галузь, яка 
дуже динамічно розвивається. Тому, на-
приклад, у розвинених країнах відчувається 
постійний брак фахівців саме з сучасних 
комп’ютерних технологій. На ринку праці ці 
фахівці користуються великим попитом, а 
саме це й визначає відповідний високий 
рівень їх заробітної платні. 

Заробітна платня фахівців з комп’ютерних 
технологій, порівняно з іншими галузями 
виробництва, найменш регламентована і 
значною мірою залежить від рівня знань, 
таланту, працелюбності самого фахівця. 

Спеціальність: «Інтелектуальні систе-
ми прийняття рішень» (напрям підго-
товки: комп’ютерні науки). 

Спеціаліст, що отримав вищу освіту з 
даної спеціальності, має кваліфікацію «спе-
ціаліст з інтелектуальних систем прийняття 
рішень» і фундаментальну підготовку в галузі 
розробки проектування й супроводження 
інтелектуальних систем та програмного за-
безпечення автоматизованих і обчислюваль-

них систем різного типу, а також може 
ефективно застосувати свої знання та вміння 
в організаціях, які розробляють або викорис-
товують різноманітні комп’ютерні системи, 
в тому числі комп’ютеризовані системи об-
робки інформації та управління, системи 
штучного інтелекту й програмне забезпечен-
ня, автоматизовані системи обробки інфо-
рмації, CAD/CAM/CAE системи, мережні 
системи та в галузі WEB-технологій. 

Спеціальність: «Системи програму-
вання» (напрям підготовки: комп’ютерна 
інженерія). 

Спеціаліст, що отримав вищу освіту 
з даної спеціальності, має кваліфікацію 
«інженер-програміст» і фундаментальну під-
готовку в галузі системного програмного 
забезпечення автоматизованих та обчислю-
вальних систем та мереж, Інтернет та Інтра-
нет-технологій і може ефективно застосува-
ти свої знання й уміння для розробки та 
інженерного супроводження їх програмного 
забезпечення на підприємствах, у навчаль-
них і наукових закладах різних галузей на-
родного господарства на посадах інженера 
із застосування комп’ютерних систем та 
їх програмного забезпечення, системного 
програміста та системного адміністратора 
комп’ютерних систем і мереж, аналітика 
комп’ютерних систем, наукового співробіт-
ника, викладача тощо. 

Під час навчання на комп’ютерному 
факультеті студенти опановують такі дис-
ципліни: 

Спеціальність «Інтелектуальні сис-
теми прийняття рішень»: 

−  основи програмування; 
−  об’єктно-орієнтоване програмування; 
−  функціональне та логічне програму-

вання; 
−  теорія алгоритмів; 
−  сучасні системи управління базами 

даних; 
−  комп’ютерні мережі; 
−  системне програмне забезпечення; 
−  операційні системи; 
−  проектування систем штучного інте-

лекту; 

−  теорію прийняття рішень; 
−  методи обчислень; 
−  програмне забезпечення інтелекту-

альних систем; 
−  експертні системи; 
−  системи автоматизованого проек-

тування; 
−  CASE- технології; 
−  комп’ютерне право. 
Спеціальність: «Системне програму-

вання»: 
−  захист інформації в комп’ютерних 

системах; 
−  мережі ЕОМ; 
−  системне програмне забезпечення; 
−  периферійні пристрої; 
−  операційні системи; 
−  програмування; 
−  паралельні обчислювальні системи й 

середовища; 
−  архітектура обчислювальних машин; 
−  прикладна теорія цифрових автоматів; 
−  бази даних й інформаційні системи; 
−  проектування інтелектуальних систем; 
−  інформаційні системи й структури 

даних; 
−  системи передачі даних; 
−  система обробки зображень і розпі-

знавання образів; 
−  технічна діагностика комп’ютерних 

систем. 

Викладання на факультеті забезпечу-
ється кваліфікованим професорсько-викла-
дацьким складом таких кафедр: 

−  кафедра інтелектуальних інформацій-
них систем; 

−  кафедра інформаційних технологій і 
програмних систем; 

−  кафедра вищої та прикладної матема-
тики. 

Професорсько-викладацький склад фа-
культету комп’ютерних наук налічує 6 про-
фесорів та 12 доцентів, які є відомими фахів-
цями з розробки й експлуатації спеціальних 
комп’ютерних систем та сертифіковани-
ми спеціалістами. ЧДУ ім. Петра Могили 
дає можливість отримати сучасну і якісну 
освіту. 

ФФ  

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ ИХ 
НАУКНАУК  
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ЛЯПІНА Людмила Анатоліївна, 
декан факультету, кандидат політичних наук, 
доцент 
4-й корпус, кімн. 4-105А, 
тел. 8 (0512) 76-55-52, 
e-mail: mdgu_sociologia@mail.ru 

 
Напрям підготовки: 1301 Соціальне забез-

печення 
Спеціальність: Соціальна робота 
Кваліфікація: бакалавр, спеціаліст, 

магістр соціальної ро-
боти 

 
Напрям підготовки: 0301 Соціологія 
Спеціальність: Соціологія 
Кваліфікація: бакалавр соціології 

 
складі факультету діє чотири ка-
федри: 
– кафедра соціології: завідувач – 
доктор педагогічних наук, професор 

І.А. Мейжис; 
– кафедра соціальної роботи і педа-

гогіки: завідувач доктор педагогічних наук, 
професор М.М. Букач; 

– кафедра філософії: завідувач – доктор 
філософських наук, професор В.Л. Гавеля; 

– кафедра психології: завідувач – доктор 
психологічних наук, професор Васильєв А.В. 

Професорсько-викладацький склад факу-
льтету соціології налічує 5 докторів наук, 
професорів, 11 кандидатів наук, доцентів. 
Це відомі фахівці з соціальної роботи, соціо-
логії, психології та педагогіки. 

Спеціальність «Соціальна робота» 
Соціальна робота – надзвичайно важли-

вий фах професійної діяльності, потреба в 
якому у державі буде збільшуватися. Вона 
спрямована на забезпечення захисту й під-
тримки тих категорій населення, які мають 
особливі соціальні потреби чи потрапили у 
скрутне соціальне становище: її сенс – це 
системна, професійна робота фахівця з клієн-
том, що звертається за допомогою або стоїть 
на обліку соціальної служби того чи іншого 
профілю. 

Як науковий напрям, що має свою галузь 
досліджень, соціальна робота вивчає соці-
альне становище людей з метою виявлення 

потреб у захисті та підтримці, розробляючи 
на цій основі відповідні принципи, методи 
й технології роботи з клієнтами, керуючись 
відповідними політико-правовими засадами, 
системою соціологічних досліджень, спеці-
альними знаннями у сфері соціального ме-
неджменту, соціальних комунікацій, соціаль-
ної психології, соціальної педагогіки, творчо 
опановуючи передовий вітчизняний та зару-
біжний досвід. 

Особливостями підготовки фахівців 
з соціальної роботи в університеті є: 

– ліцензований обсяг набору 50 осіб на 
денну форму навчання та 60 осіб на заочну 
форму навчання; 

– освітньо-кваліфікаційні рівні – бака-
лавр, спеціаліст, магістр; форми навчання – 
денна, заочна, денно-вечірня; 

– система відбору студентів, яка зорієн-
тована на підтримку обдарованої молоді, в 
тому числі з сільської місцевості та район-
них центрів; 

– розгалужена система практики студен-
тів в установах та організаціях соціальної 
сфери Миколаївщини, в тому числі за місцем 
проживання студентів; 

– співпраця зі структурами Головного 
управління праці та соціального захисту 
населення Миколаївської обласної держав-
ної адміністрації із гарантіями та перспек-
тивами працевлаштування, Управлінням у 
справах сім’ї та молоді облдержадміністра-
ції, Миколаївським обласним центром соці-
альних служб для сім’ї, дітей та молоді, Ми-
колаївським обласним центром зайнятості. 

Соціальний працівник за фахом вико-
нує різні види професійної діяльності: 

– фахівець з аналізу ринку праці дер-
жавної служби зайнятості; 

– фахівець реабілітаційних і патронаж-
них служб; 

– фахівець у галузі соціального захисту 
обласного, міського управління, районного 
відділу праці та соціального захисту насе-
лення; 

– фахівець підрозділів органів виконав-
чої влади у справах сім’ї та молоді, пенсій-
ного фонду України; 

– фахівець психолого-медико-педаго-
гічної консультації; 

– фахівець-організатор соціально-побу-
тового обслуговування; 

– викладач соціально-гуманітарних дис-
циплін. 

Спеціальність «Соціологія» 
Підготовка фахівців з соціології є нагаль-

ною потребою сучасного етапу розвитку 
Миколаївського регіону. Адже понад 9 тисяч 
суб’єктів підприємницької діяльності, що 
функціонують в області, різноманітні фонди, 
центри з вивчення громадської думки, центри 
соціального прогнозування, соціальні служби, 
соціально-економічні відділи та відділи внут-
рішньої політики місцевих органів самовря-
дування постійно потребують висококвалі-
фікованих фахівців, які володіють фунда-
ментальними законами розвитку суспільства 
та механізмами регулювання й управління 
суспільними процесами, вміють визначати 
пріоритетні напрями соціального розвитку 

і розробляти конкретні рекомендації з роз-
в’язання соціальних протиріч та конфліктів. 

Ліцензований обсяг набору на спеціаль-
ність «Соціологія» – 50 осіб, форма навчан-
ня – очна. 

Випускники спеціальності «Соціологія» 
можуть працювати в державних і приватних 
підприємствах; в органах державної влади 
та місцевого самоврядування; в науково-
дослідних організаціях; в аналітичних цент-
рах; у громадських організаціях, профспіл-
ках; благодійних фондах; в агентствах паблік 
рілейшнз, у вищих навчальних закладах на 
посадах провідного фахівця, соціолога-
дослідника, експерта, менеджера, викладача. 
Це, зокрема: 

– фахівець центрів з вивчення громадсь-
кої думки; 

– фахівець з кадрового менеджменту у 
відділах кадрів підприємств, організацій, 
установ; 

– фахівець соціально-економічних відді-
лів органів місцевого самоврядування; 

– фахівець соціологічних служб підпри-
ємств, організацій, установ; 

– фахівець зі зв’язків із громадськістю 
(PR) підприємств, організацій, установ; 

– фахівець маркетингових служб під-
приємств, організацій, установ; 

– фахівець соціологічних і соціально-
психологічних служб органів МВС; 

– викладач соціально-гуманітарних дис-
циплін. 

Факультет соціології ЧДУ ім. Петра 
Могили сьогодні – це: 

– підготовка аспірантів за напрямами 
«Соціологія» та «Педагогіка»; 

– видання монографій. підручників, на-
вчальних посібників, методичних розробок; 

– видання фахових збірників наукових 
праць з соціології та педагогіки; 

– співпраця з Корпусом миру ООН; 
провідними навчальними закладами України 
та світу; 

– робота Центру соціологічних дослі-
джень за підтримки Всеукраїнської соціо-
логічної служби (м. Київ), Інституту транс-
формації суспільств (м. Київ); організація та 
проведення місцевих, регіональних та все-
українських соцдосліджень; 

– діяльність центру психологічного кон-
сультування; 

– участь у міжнародних соціальних прое-
ктах, можливості стажування за кордоном; 

– студентське самоврядування; студент-
ські наукові конференції, конкурси; 

– урочистий театралізований ритуал клят-
ви першокурсників на вірність професії 
«соціальний працівник»; 

– широка участь студентів у вузівських, 
міжвузівських та загальноміських соціаль-
них акціях, у практичній роботі державних 
і недержавних установ соціальної сфери, 
благодійних фондів; 

– волонтерська діяльність, шефство над 
дитячими притулками, школами, профіль-
ними вищими професійними училищами, 
пам’ятками історії і культури; 

– спортивні секції, інтелектуальна гра 
«брейн-ринг». 

УУ  

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ  
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ЛЕБІДЬ Світлана Григорівна, 
декан факультету, кандидат педагогічних 
наук, доцент 
4-й корпус, кімн. 4-115, 
тел. 8 (0512) 76-55-54, 

 
Напрям підготовки: Екологія, охорона на-

вколишнього середо-
вища та збалансоване 
природокористування 

Кваліфікація: бакалавр екології; ма-
гістр екології 

 
Напрям підготовки: Приладобудування 
Кваліфікація: бакалавр із приладо-

будування; інженер-
електромехан ік ; 
магістр із приладів 

 
Напрям підготовки: Здоров’я людини 
Кваліфікація: бакалавр з фізичної 

реабілітації; спеціа-
ліст; магістр 

 
Напрям підготовки: Екологія, охорона на-

вколишнього середо-
вища та збалансова-
не природокористу-
вання 

 
ахівці з екології та охорони на-
вколишнього середовища в ЧДУ 
ім. Петра Могили готуються, 
спираючись на вітчизняний і 

міжнародний досвід, отримують ґрунтовну 
теоретичну і практичну підготовку з питань 
екології, біології, теорії еволюції, ознайомлю-
ються з критеріальними факторами впливу 
на навколишнє природне середовище, захо-
дами, спрямованими на підтримку рівноваги 
в природі тощо. Отримують фундаментальні 
і практичні знання з двох іноземних мов 
(обов’язкової – англійської та за вибором – 
іншої). Особлива увага приділяється адаптив-
ним якостям фахівця, його вмінням вирішу-
вати глобальні проблеми екології, забезпечу-
вати необхідні екологічні умови для життєді-
яльності людства, збереження біорізноманіття 
рослинного і тваринного світу. 

Підготовка фахівців-екологів відповідає 
сучасним міжнародним вимогам. 

Вони можуть працювати: 
– у державних установах (відділи відпо-

відних міністерств, держадміністрацій різних 
рівнів – місцевих, районних, обласних); 

– на підприємствах, заводах, фабриках; 
– у вищих і середніх спеціальних на-

вчальних закладах та школах; 
– в органах і установах міжнародних 

відносин; 
– у приватних закладах та установах; 
– у заповідниках різного рангу (біосфер-

них, національних, державних, регіональних, 
історико-археологічних). 

Протягом навчання майбутній фахівець 
здобуває теоретичні і практичні знання, ово-
лодіває методами досліджень сучасного стану 
навколишнього природного середовища, про-
гнозування екологічної ситуації на майбутнє, 
здійснення екологічної експертизи всіх сфер 
діяльності людства. 

Освітні рівні з екології та охорони на-
вколишнього середовища передбачають під-
готовку бакалаврів та магістрів як базові для 
вступу до аспірантури університету, інших 
навчальних та науково-дослідних закладів 
України і за кордоном. 

Практики, передбачені навчальним планом 
спеціальності, студенти проходять на підпри-
ємствах, в установах, заповідниках різного 
рангу під керівництвом провідних виклада-
чів університету та досвідчених фахівців. 

У процесі навчання студенти вивчають 
комплекси загальноосвітніх, професійно-
орієнтованих, професійних та спеціалізова-
них дисциплін. 

Навчання здійснюється за стаціонарною 
(денною) та заочною формою. 

Термін навчання: бакалавра – 4 роки; магі-
стра – 5 років (на базі бакалаврату – 1 рік). 

На факультеті з цієї спеціальності діє 
аспірантура. 

Напрям підготовки «Приладобуду-
вання» 

Фахівці з приладобудування можуть пра-
цювати на підприємствах-виробниках прила-
дів та систем в проектно-конструкторських 
установах, науково-дослідних інститутах, у лі-
карнях, санаторно-профілактичних установах, 
медичних центрах, установах «Медтехніка». 

Фахівець у галузі приладобудування 
повинен знати та вміти використовувати: 

– методи статичного, кінематичного та 
динамічного розрахунку механізмів та при-
ладів; 

– фізико-хімічні та фізико-механічні влас-
тивості матеріалів, що застосовуються у ви-
робництві приладів, засоби одержання зада-
них властивостей, технологічні процеси 
обробки; 

– методи розрахунку електричних мереж, 
електричних машин та устаткування, елек-
тронних систем; 

– закони структуроутворення механізмів 
та приладів, конструювання деталей і вузлів 
приладів; 

– принципи експлуатації, налагоджування, 
обслуговування та ремонту приладів і систем; 

– питання з маркетингу та менеджменту 
в галузі приладів; 

– анатомію та фізіологію людини. 
Відповідно до спеціальності вивчаються 

такі професійно орієнтовані дисципліни: 
– фізика; 
– вища математика; 
– хімія, органічна хімія, біохімія; 
– теоретична механіка; 
– електроніка та електротехніка; 
– мікропроцесори і ЕОМ; 
– матеріалознавство; 
– конструювання приладів; 
– основи ремонту та обслуговування при-

ладів; 
– акустичні, механічні, електромагнітні, 

біорезонансні медичні прилади та системи; 
– реабілітаційні прилади та системи; 
– медична криогенна та кондиціонуюча 

техніка. 
Практики, передбачені навчальним пла-

ном спеціальності, студенти проходять на 
підприємствах виробниках приладів, у лікар-
нях, медичних установах, а також у лабора-
торії університету. 

Термін навчання: бакалавра – 4 роки; 
спеціаліста – 5 років; магістра – 6 років. 

Напрям підготовки «Здоров’я людини» 
Майбутні фахівці з напряму «Здоров’я 

людини» отримають знання з питань анато-
мії, фізіології людини, фізіологічних основ 
фізичної культури, лікувальної фізкультури, 
фізичної реабілітації при різних захворюван-
нях і травмах, технічних засобів та методів 
фізичної реабілітації, спортивної медицини. 
Студенти спеціальності вивчають дві іноземні 
мови, а також практичні навички масажу, 
мануальної терапії, лікувальної фізкультури. 

Фахівці з фізичної реабілітації можуть 
працювати в навчально-реабілітаційних цент-
рах системи освіти; закладах системи соціаль-
ного захисту населення; спеціалізованих дитя-
чих дошкільних закладах та в спеціальних 
групах у дитячих дошкільних установах; спе-
ціальних групах загальноосвітніх та спеціаль-
них шкіл, шкіл-інтернатів, дитячих будинків, 
позашкільних закладів; реабілітаційних центрах 
курортів, санаторіїв, профілакторіїв; реабілі-
таційних центрах державного управління та 
місцевого самоврядування, діяльність яких 
пов’язана з реабілітацією; у відомствах, на 
підприємствах, в організаціях різних форм 
власності, де використовується праця фахівців 
напряму «Здоров’я людини». 

Практику, передбачено навчальним пла-
ном спеціальності, студенти проходять на базі 
обласного фізкультурного диспансеру, оздо-
ровчих центрів, пансіонатів м. Миколаєва та 
області, санаторіїв і лікувальних установ під 
керівництвом провідних викладачів універ-
ситету та високоосвічених фахівців. 

У процесі навчання студенти вивчають 
комплекси загальноосвітніх, професійно орієн-
тованих дисциплін. Навчання здійснюється 
за денною формою. 

Термін навчання: бакалавра – 4 роки; 
спеціаліста – 5 років; магістра – 6 років. 

Штатний професорсько-викладацький 
склад факультету еколого-медичних наук 
складають 6 докторів наук, 11 кандидатів 
наук, 20 викладачів. 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОЛОГОФАКУЛЬТЕТ ЕКОЛОГО--
МЕДИЧНИХ НАУКМЕДИЧНИХ НАУК  

ФФ  

ФакультетиФакультети  
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спірантура в ЧДУ ім. Петра Могили 
є формою підготовки науково-педа-
гогічних кадрів вищої кваліфікації. 
З 1998 року в Миколаївській філії як 

структурному підрозділі Національного універ-
ситету «Києво-Могилянська Академія» прово-
диться підготовка аспірантів з відривом та без 
відриву від виробництва за державним замов-
ленням. Щороку до аспірантури ЧДУ ім. Петра 
Могили вступають 35-40 осіб. У 2007 році в 
ЧДУ ім. Петра Могили відкрито докторантуру з 
двох спеціальностей. 

Спеціальності, з яких відкрито аспірантуру 
в ЧДУ: 

1. 05.13.06 – інформаційні технології. 
2. 07.00.01 – історія України. 
3. 07.00.02 – всесвітня історія. 
4. 05.03.05 – комп’ютерні системи та ком-

поненти. 
5. 10.02.15 – загальне мовознавство. 
6. 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології. 
7. 10.02.04 – германські мови. 

8. 13.00.04 – теорія та методика професійної 
освіти. 

9. 08.06.01 – екологічна безпека (технічні 
науки). 

10. 23.00.02 – політичні інститути та процеси. 
Перелік документів, що подаються для 

вступу в аспірантуру: 
1. Заява-анкета. 
2. Копія диплома про вищу освіту та копія 

додатка до диплома. 
3. Реферат з обраної спеціальності. 
4. Автобіографія. 
5. Особовий листок з обліку кадрів. 
6. Медична довідка (форма 086-у). 
7. 4 фотокартки 3х4. 
8. Копія паспорта. 
9. Рекомендація кафедри (деканату). 
Бланки заяв-анкет, автобіографій та особо-

вих листків надаються вступникам у відділі 
аспірантури під час подання документів. 

За наявності подаються такі документи: 
1. Рекомендація ДЕК. 
2. Довідки про складання окремих канди-

датських іспитів. 
3. Список опублікованих праць (за наявно-

сті публікацій). 
При зарахуванні за наявності подаються: 
1. Трудова книжка. 
2. Довідка про розмір середньомісячної 

заробітної плати з останнього місця роботи. 
3. Ідентифікаційний номер. 
Прийом документів до аспірантури відбува-

ється з 1 липня до 30 вересня. 
Форма навчання – денна, заочна. 
Зарахування до аспірантури здійснюється 

щороку в жовтні за результатами вступних 
іспитів (філософія, іноземна мова та спеціа-
льність). 

Термін навчання – три роки з відривом 
від виробництва, чотири роки без відриву від 
виробництва. 

Спеціальності, з яких відкрито доктора-
нтуру в ЧДУ: 

1. 23.00.02 – Політичні інститути та процеси. 
2. 03.00.01 – Радіобіологія (біологічні науки). 
На сьогоднішній день в аспірантурі універ-

ситету навчаються 110 аспірантів та 20 здо-
бувачів наукового ступеня кандидатів наук. У 
15 викладачів нашого університету затвер-
джено теми досліджень для докторських дисе-
ртацій. У докторантурі університету навчаєть-
ся 4 докторанти. Щороку 3-5 осіб направля-
ються до аспірантури в провідні ВНЗ Украї-
ни. За успішний захист докторських та канди-
датських дисертацій адміністрацією універ-
ситету виплачуються значні грошові премії. 

Кандидатські іспити з філософії та іноземної 
мови, які є складовою частиною атестації нау-
кових кадрів, приймаються викладачами нашо-
го університету під час весняної сесії після 
прослуховування відповідного курсу. Щороку 
їхніми слухачами стають понад 40 осіб. В універ-
ситеті приймаються також кандидатські іспити 
з таких спеціальностей: 

1. 05.13.06 – інформаційні технології. 
2. 10.02.04 – германські мови. 
3. 13.00.04 – теорія та методика професійної 

освіти. 
4. 21.06.01 – екологічна безпека (технічні 

науки). 
5. 23.00.02 – політичні інститути та 

процеси. 
6. 23.00.01 – теорія та історія політичної 

науки 
7. 07.00.01 – історія України. 
8. 10.02.15 – загальне мовознавство. 
9. 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціо-

логії. 
Як результат роботи з підвищення кадро-

вого потенціалу університету у 2003-2010 рр. 
співробітниками університету захищено 12 док-
торських та 71 кандидатських дисертацій. 

АА  

АСПІРАНТУРААСПІРАНТУРА  

 

ЕМЕЛЬЯНОВ Володимир Михайлович, 
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нститут державного управління створе-
ний у 2006 року в складі Миколаїв-
ського державного гуманітарного уні-
верситету ім. Петра Могили з метою 

підготовки магістрів державної служби. В 
інституті функціонують кафедри держав-

ної служби і державної політики та мене-
джменту. 

Згідно із Сертифікатом про акредитацію 
№ 153063 Миколаївський державний гума-
нітарний університет ім. Петра Могили акре-
дитований з напряму (спеціальності) 1501 – 
Державне управління, 8.150101 – Державна 
служба. 11 липня 2006 року Міністерством 
освіти та науки України видано ліцензію Ми-
колаївському державному гуманітарному уні-
верситетові ім. Петра Могили про надання 
освітніх послуг за напрямком «Державне 
управління» спеціальність «Державна служ-
ба», що має відповідний ліцензійний обсяг. 

Набір слухачів в інституті відбувається 
на базі повної вищої освіти на рівні спеціа-
ліста за державним замовленням та за конт-
рактом. Підготовка магістрів здійснюється 
за освітнім напрямом «Державне управлін-
ня» спеціальність «Державна служба» за 
спеціалізацією «Адміністративний мене-
джмент», «Економіка», «Світова та євро-
пейська інтеграція» і «Правове забезпечення», 
«Кадровий менеджмент», «Місцеве само-
врядування». 

Державний службовець – особа, яка 
знаходиться на державній службі та професій-
но займається діяльністю щодо забезпечен-
ня обов’язків державних органів; працює в 
державному органі. 

Державне управління – це сукупна 
діяльність державної влади, всіх її гілок та 
органів, а також посадових осіб. Управління 
втілюється у прийнятті рішень, особливо тих, 

які стосуються життєвих інтересів певного 
територіального колективу, його соціальних 
груп. 

Випускники Інституту державного управ-
ління отримують диплом державного зразка 
магістра державного управління та мають 
змогу працевлаштовуватися в державних 
установах та органах місцевого самовряду-
вання: в апараті облдержадміністрації, рай-
держадміністрації, міськвиконкомах та інших 
структурних підрозділах (наприклад, в управ-
лінні освіти та науки облдержадміністрації, 
в управлінні внутрішньої політики тощо). 

Термін навчання:  Денна форма навчан-
ня – 1 рік. Заочна форма навчання – 2 роки. 

Переваги навчання в Інституті: 
– отримання диплому магістра держав-

ного управління за один рік (денне навчання); 
– заняття відбуваються в зручний час; 
– вивчення ділової іноземної мови та 

комп’ютерних технологій; 
– сприяння у працевлаштуванні в держа-

вних установах, що надає в майбутньому 
соціальні гарантії; 

– проходження практики в апаратах 
облдержадміністрації, міськвиконкомах, 
райдержадміністраціях тощо; 

– надається стипендія слухачам денної 
форми, які навчаються за державним замо-
вленням. 

Навчаючись в Інституті державного 
управління, слухачі залучаються до держа-
вотворчих процесів в Україні, вкладаючи 
свої ідеї та досвід у майбутнє нашої держави. 

ІІ  

ІНСТИТУТ ІНСТИТУТ 
ДЕРЖАВНОГО ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯУПРАВЛІННЯ  

ЧДУЧДУ  
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сторія Інституту післядипломної освіти 
розпочалась у грудні 2002 р. Сьогодні 
діяльність підрозділу охоплює такі 
напрями, як підвищення кваліфікації, 

перепідготовка (друга вища освіта), заочна 
освіта та ступенева освіта. Діяльність Інсти-
туту ПДО обслуговують бібліотека ЧДУ 
ім. Петра Могили, комп’ютерні та інформа-
ційні центри, 31 кафедра університету, де 
працюють більш ніж 200 викладачів, серед 
яких 29 – доктори наук, професори, 89 кан-
дидатів наук, доцентів, старші викладачі, 
навчально-методичні працівники. 

Друга вища освіта 
На навчання приймаються особи, які ма-

ють повну вищу освіту та кваліфікацію від-
повідного рівня з будь-якого напрямку. Завдя-
ки денно-вечірній формі навчання надається 
можливість отримати другу вищу освіту без 
відриву від виробництва при очній формі 
навчання. 

Після успішного закінчення та захисту 
випускної роботи студенти отримують дип-
лом державного зразка за обраною спеціаль-
ністю відповідного кваліфікаційного рівня. 
В університеті є можливості для продовження 
навчання на більш високих рівнях підготовки 
за напрямком набутої другої освіти (магіс-
тратура, аспірантура). 

Початок занять – 1 вересня. Форма на-
вчання – денно-вечірня. Заняття відбуваються 
три рази на тиждень у будні дні з 18:00 до 
20:50 та у суботу – з 9:00 до 15:20. 
1. Спеціальність – Фінанси. 
 Попередній документ про освіту – диплом 

спеціаліста чи магістра за будь-якою 
спеціальністю. 

 Програма підготовки – спеціаліст. 
 Тривалість навчання – 2,5 роки. 
2. Спеціальність – Іноземна філологія (мова 

та література) – англійська, німецька. 
 Попередній документ про освіту – диплом 

спеціаліста за будь-яким напрямом. 

 Програма підготовки – спеціаліст. 
 Тривалість навчання – 3 роки. 

Ступенева освіта 
Програми ступеневої підготовки були 

відкриті на замовлення абітурієнтів, батьків, 
представників навчальних закладів І-ІІ рівнів 
акредитації. Приймаються особи, які мають 
диплом молодшого спеціаліста чи бака-
лавра за відповідним напрямом. 
1. Спеціальність – Фінанси. 
 Попередній документ про освіту – диплом 

молодшого спеціаліста за даним напрямом. 
 Програма підготовки – бакалаврат. 
 Тривалість навчання – 3 роки. 
2. Спеціальність – Фінанси. 
 Попередній документ про освіту – диплом 

бакалавра за даним напрямом. 
 Програма підготовки – спеціаліст. 
 Тривалість навчання – 1 рік. 
3. Спеціальність – Інтелектуальні систе-

ми прийняття рішень. 
 Попередній документ про освіту – диплом 

молодшого спеціаліста за даним напрямом. 
 Програма підготовки – бакалаврат. 
 Тривалість навчання – 2 роки. 
4. Спеціальність – Інтелектуальні систе-

ми прийняття рішень. 
 Попередній документ про освіту – диплом 

бакалавра за даним напрямом. 
 Програма підготовки – спеціаліст. 
 Тривалість навчання – 1 рік. 

Особливістю програм ступеневої підго-
товки фахівців є їх базування на інтегрованих 
навчальних планах, що враховує державні 
стандарти підготовки молодших спеціалістів 
та дозволяє підготувати бакалаврів за 2-3 роки. 
Зручні умови навчання дозволяють студентам 
продовжувати працювати за фахом та навча-
тись, тобто надається можливість отримати 
вищу освіту без відриву від виробництва. 

Після успішного закінчення навчання та 
захисту випускної роботи студенти отриму-
ють диплом державного зразка за обраними 
спеціальностями відповідного кваліфікацій-
ного рівня. В університеті є можливості для 
продовження навчання в магістеріумі та 
аспірантурі. 

Ступенева освіта відповідає найсучасні-
шим тенденціям світової освіти та Болонсько-
го процесу у європейській освіті та надає 
унікальну можливість випускникам вищих 
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації 
отримувати високоякісну освіту у поєднанні 
з роботою за фахом. 

Передбачається гнучка система оплати 
за навчання: перший внесок оплати за конт-
рактом складає 30 % річної вартості контрак-
ту, весь подальший період студент може спла-
чувати помісячно. Вартість контракту не змі-
нюється протягом навчання. 

Заочна освіта 
Зручні умови навчання дозволяють сту-

дентам працювати та навчатись одночасно, 
тобто надається можливість отримати вищу 
освіту без відриву від виробництва. Навчаль-
ний план передбачає 3 сесії на рік, кожна 

з яких триває два тижні: перша – у жовтні, 
друга – в лютому, третя – у червні. 

Після успішного закінчення навчання та 
складання державних іспитів або захисту 
кваліфікаційної роботи студент отримує дип-
лом державного зразка відповідного кваліфі-
каційного рівня («бакалавр», «спеціаліст» чи 
«магістр») за обраною спеціальністю. За ба-
жанням студент, який отримав диплом бака-
лавра, може продовжити навчання за про-
грамами підготовки спеціаліста або магістра. 

В університеті ефективно діє рейтингова 
система оцінки знань студентів. На заочній 
формі рейтингова система працює через інди-
відуальні творчі підсумкові контрольні за-
вдання, що студенти здають до початку сесії, 
контрольні роботи під час занять в сесійний 
період та бали на іспиті. Бали за дисципліну 
розподіляються на міжсесійні та іспитові. 

Окрім підручників та методичних посіб-
ників, які отримує студент-заочник у бібліо-
теці університету, йому надається елект-
ронний варіант навчально-методичного забез-
печення дисципліни, а також практичні за-
вдання, які він зможе виконувати вдома. Як-
що у студента виникатимуть питання, він 
завжди може відвідувати очні консультації 
з кожного предмету, спілкуючись безпосе-
редньо з викладачами університету. 

Також студент-заочник має право корис-
туватися у встановленому порядку навчально-
виробничою, культурно-спортивною, побуто-
вою та оздоровчою базою ЧДУ ім. Петра 
Могили; отримувати знання, що відповідають 
сучасному розвитку науки, техніки і культури, 
відображають різноманітність світоглядних 
позицій, концепцій, теорій; відвідувати лекції, 
в тому числі додатково, на інших факультетах 
і департаментах відповідно до «Положення 
про навчання в ЧДУ ім. Петра Могили»; брати 
участь у науково-дослідній роботі ЧДУ. 
1. Спеціальність – Фінанси. 
 Попередній документ про освіту – диплом 

молодшого спеціаліста за даним напрямом. 
 Програма підготовки – бакалаврат. 
 Тривалість навчання – 3 роки. 
2. Спеціальність – Фінанси. 
 Попередній документ про освіту – диплом 

бакалавра за даним напрямом. 
 Програма підготовки – спеціаліст. 
 Тривалість навчання – 1,5 роки. 
3. Спеціальність – Фінанси. 
 Попередній документ про освіту – диплом 

бакалавра за даним напрямом. 
 Програма підготовки – магістеріум 

(заняття щосуботи). 
 Тривалість навчання – 1,5 роки. 
4. Спеціальність – Фінанси. 
 Попередній документ про освіту – диплом 

спеціаліста за даним напрямом. 
 Програма підготовки – магістеріум 

(заняття щосуботи). 
 Тривалість навчання – 1 рік. 
5. Спеціальність – Правознавство. 
 Попередній документ про освіту – диплом 

молодшого спеціаліста за даним напрямом. 

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 
ОСВІТИОСВІТИ  
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 Програма підготовки – бакалаврат. 
 Тривалість навчання – 2 роки. 
6. Спеціальність – Правознавство. 
 Попередній документ про освіту – диплом 

бакалавра за даним напрямом. 
 Програма підготовки – спеціаліст. 
 Тривалість навчання – 1,5 роки. 
7. Спеціальність – Іноземна філологія. 
 Попередній документ про освіту – диплом 

бакалавра за даним напрямом. 
 Програма підготовки – магістеріум 

(заняття щосуботи). 
 Тривалість навчання – 1,5 роки. 
8. Спеціальність – Комп’ютерні науки. 
 Попередній документ про освіту – диплом 

спеціаліста за даним напрямом. 
 Програма підготовки – магістеріум 

(заняття щосуботи). 
 Тривалість навчання – 1 рік. 
9. Спеціальність – Соціальна робота. 
 Попередній документ про освіту – диплом 

молодшого спеціаліста за даним на-
прямом. 

 Програма підготовки – бакалаврат. 
 Тривалість навчання – 2 роки. 
10. Спеціальність – Соціальна робота. 
 Попередній документ про освіту – диплом 

бакалавра за даним напрямом. 
 Програма підготовки – магістеріум 

(заняття щосуботи). 
 Тривалість навчання – 1,5 роки. 

Магістратура специфічних категорій 
На базі Інституту післядипломної освіти 

ЧДУ ім. Петра Могили відкриваються 
нові спеціальності специфічних категорій 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем ма-
гістр: 

1. Бізнес адміністрування (термін на-
вчання – 2 роки) 

2. Якість, стандартизація та серти-
фікація (термін навчання – 1,5 роки). 

Навчання проводитиметься за денною 
або заочно-модульною формами. 

Вимоги до абітурієнтів: 
– базова вища освіта або повна вища осві-

та (освітньо-кваліфікаційні рівні «бакалавр», 
«спеціаліст», «магістр», або вища освіта, здо-
бута до запровадження в Україні ступеневої 
вищої освіти, незалежно від спеціальності); 

– наявність стажу практичної роботи по 
даному напрямку не менше 2 років. 

Випускники спеціальності «Якість, стан-
дартизація та сертифікація» здатні розроб-
ляти та впроваджувати систему управління 
якістю на підприємстві та в організації, впов-
новажені проводити моніторинг якості та 
аналізувати якість функціонування організа-
ції, контролювати процес сертифікації про-
дукції та матеріалів на підприємстві. 

По закінченні навчання випускник одер-
жує диплом державного зразка про повну 
вищу освіту з присвоєнням кваліфікації 
«Магістр з управління якістю» згідно галу-
зевого стандарту вищої освіти. Диплом дає 
можливість займатись контролем за стан-
дартизацією нових видів продукції, сертифі-
кацією процесів, продукції та послуг, за 
веденням технічної документації, за атеста-
цією персоналу й обладнання. 

«Бізнес адміністрування» (МВА) – це 
післядипломна (друга вища) спеціалізована 
професійна освіта в області бізнесу, спрямо-
вана на управлінців, дозволяє підвищити влас-
ну ефективність, сформувати нове бізнес-
мислення, оптимізувати бізнес та підвищити 
власну цінність на ринку праці. В межах 
бізнес-школи пропонуються такі напрями: 

– повна МВА; 
– mini МВА за напрямками управління 

персоналом, фінансовий менеджмент та стра-
тегічне управління; 

– міжнародні стажування. 
Випускники програми отримують диплом 

державного зразка про повну вищу освіту 
з присвоєнням кваліфікації «Магістр бізнес-
адміністрування». 

Форма оплати за навчання 
Передбачається гнучка система оплати 

за навчання: перший внесок оплати за конт-
рактом складає 30 % річної вартості конт-
ракту, весь подальший період студент може 
сплачувати помісячно. Вартість контракту 
не змінюється протягом навчання. 

До вступу на навчання у деканат 
(каб. 5-103) подається заява. 

До заяви додаються: 
– документ про освіту (оригінал і копія); 
– паспорт (копія); 
– довідка про ідентифікаційний код 

(копія); 
– приписне свідоцтво для юнаків (копія); 
– медична довідка за формою 086у; 
– 6 фотокарток 3х4. 
Підвищення кваліфікації та серти-

фікат програми 
Інститут післядипломної освіти співпра-

цює з юридичними особами області, Мико-
лаївським обласним центром зайнятості, 
громадськими організаціями та приватними 
особами з надання послуг по підвищенню 
кваліфікації. 

Згідно ліцензії ЧДУ ім. Петра Могили має 
право підвищувати кваліфікацію фахівців з 
усіх акредитованих напрямів (зокрема: еко-
номічного, юридичного, комп’ютерного, соці-
ального захисту, екології та інших) у кількості 
620 осіб на рік. 

Програми курсів складаються на потребу 
замовників. По закінченні слухачі отримують 
посвідчення про підвищення кваліфікації 
державного зразка. 

Для слухачів сертифікатних програм по 
напрямку 1С разом з посвідченням про під-
вищення кваліфікації державного зразка вида-
ється сертифікат фірми 1С. На базі ЧДУ 
ім. Петра Могили можна здати іспит на сер-
тифікат 1С Професіонал. Всі слухачі серти-
фікатних програм забезпечуються фірмовим 
методичним забезпеченням. 
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іжнародна діяльність ЧДУ ім. Пе-
тра Могили спрямована на інте-
грацію університету у світове 
навчальне та наукове середовище, 

підвищення якості майбутніх спеціалістів і 
рівня викладання за допомогою міжнародних 
організацій та сприяння авторитету універ-
ситету за кордоном. Вона здійснюється згідно 
з концепцією зовнішньої діяльності, в якій 
сформульовано два основні стратегічні на-
прямки: 

1. Підвищувати рівень знань студентів 
та покращувати головне надбання універси-
тету – досвід і кваліфікацію професорсько-
викладацького складу ЧДУ ім. Петра Моги-
ли за рахунок участі в міжнародних про-
грамах обміну. 

2. Поширювати інформацію про навчаль-
ну, наукову та соціальновагому діяльність 
ЧДУ ім. Петра Могили за межами України. 

Відповідно до цього міжнародну діяль-
ність університету зосереджено у таких на-
прямах: 

1. Сприяння участі студентів та ви-
кладачів у міжнародних програмах обміну, 
в тому числі в найпрестижніших: 

– два з п’яти миколаївських переможців 
програми уряду США для професорів та 
науковців Fulbright Scholar Program працю-
ють у ЧДУ ім. Петра Могили; 

– усі п’ятеро молодих викладачів з Ми-
колаївської області, що проходили річне 
стажування в університетах США за програ-
мою Junior Faculty Development Program, 
працюють або працювали на час поїздки 
до США у нашому університеті; 

– майже 35 студентів молодших курсів 
перемогли у конкурсах за право безкош-

товно навчатися у США, де конкурс сягає 
150-200 осіб на одне місце; 

– шестеро студентів старших курсів ЧДУ 
ім. Петра Могили отримали право навчатися 
на магістерських програмах в університетах 
США за програмою «Fulbright Graduate 
Student Exchange Program». До речі, жодний 
представник інших університетів м. Ми-
колаєва ще не перемагав у цій програмі; 

– студенти нашого університету також 
їздили на навчання в університети США, 
Великої Британії, Німеччини, Франції, Нор-
вегії, Польщі, Угорщини; 

– семеро миколаївських студентів (і знову 
лише з ЧДУ) вибороли право на безкоштовне 
стажування у парламенті Канади за Канад-
сько-Українською парламентською програ-
мою. 

2. Запрошення іноземних викладачів: 
– за час існування ЧДУ ім. Петра Могили 

викладали більш ніж 70 іноземних виклада-
чів із США, Німеччини, Франції, Швейцарії, 
Польщі, Румунії, Південної Кореї, Італії, 
Японії, Китаю, Литви; 

– у ЧДУ викладали 13 професорів з 
університетів США, які є лауреатами най-
престижнішої нагороди за викладання – 
програми імені Фулбрайта. 

Співпраця із закордонними організа-
ціями. Університет підтримує постійні сто-
сунки з таким організаціями та фірмами, як 
Fulbright Program, IREX, Корпус Миру США, 
ACCELS, ALDEC, American Council on 
Education (Американська Рада з питань осві-
ти) (США), Гете-інститут, «Сіменс» (Німеч-
чина), асоціація «Альянс Франсез» (Фран-
ція), Phi Beta Delta (Почесна міжнародна 
спілка вчених), Велика Хартія Університетів 

«Magna Charta Universitatum», що прийнята у 
Болоньї в 1988 році. 18 вересня 2008 року 
Чорноморський державний університет 
ім. Петра Могили приєднався до Великої 
Хартії університетів. 

3. Контакти з посольствами. Універ-
ситет відвідали посли Великої Британії, 
Німеччини, Франції, Норвегії, Швейцарії, 
аташе посольств США, Австрії, Німеччини, 
Польщі, Швейцарії. Велику низку проектів 
університет виконав за підтримки посольств 
США, Німеччини, Франції, Швейцарії, Нор-
вегії, в тому числі проведення літніх шкіл, 
міжнародних наукових конференцій, ство-
рення ресурсних центрів європейських мов 
тощо. 

4. Укладення міжнародних договорів. 
Університет має договори про співробіт-
ництво з Вашингтонським університетом 
(США), організацією Альянс Франсез (Фран-
ція), університетом Stord Haugesund University 
College (Норвегія), Жешувським універси-
тетом (Польща), Гете-Інститутом (Німеч-
чина), Харбінським інженерним універси-
тетом (Китай), фірмою ALDEC (США), 
Коледжем El Camino (США), Коледжем між-
народного розвитку Манделейн (США), Педа-
гогічним університетом Республіки Саль-
вадор, університетом Ла Сабани, Респуб-
ліка Колумбія, Національним університе-
том міста Кільмес (Аргентина), Тренчинсь-
ким університетом ім. Олександра Дубчека, 
(Словаччина), університетом Саарланда в 
м. Саарбрюккені (Німеччина). 

Наказом МОН України № 569 від 
20.06.2008 року відкрито Тбіліський інститут 
Чорноморського державного університету 
ім. Петра Могили. 

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ УМІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ УНІВЕРСИТЕТУНІВЕРСИТЕТУ  

ММ  

Міжнародні зв’язкиМіжнародні зв’язки  
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тудентське самоврядування уні-
верситету 
Студентське самоврядування в 
Чорноморському державному уні-

верситеті ім. Петра Могили – це гаранто-
ване адміністрацією університету право та 
реальна здатність студентів самостійно або 
через органи студентського самоврядування 
реалізовувати функції управління вищим 
навчальним закладом та вирішувати питання, 
які стосуються організації навчального, нау-
кового, виховного процесу студентів, їх 
змістовного дозвілля та відпочинку, і здій-
снюється в порядку та межах, передбачених 
Конституцією, законами України, Статутом 
університету та Положенням про студент-
ське самоврядування університету. 

За роки існування університету скла-
лася така структура самоврядування (див. 
схему). 

Студентська профспілка 
Профспілка в університеті – це школа 

життя! 
Представляючи різних людей, вона 

об’єднує ОДНОДУМЦІВ! 
Структура профспілкової організації 

 
 

Профспілкова конференція 
↓ 

Профспілковий комітет 
Голова 

Заступники голови 
Члени профспілкового комітету 

↓ 
Профбюро на факультетах 

Голова 
Заступники голови 

Члени профспілкового бюро факультету 
↓ 

Профспілковий груповий організатор 

представники профспілки виступа-
ють від імені всіх студентів університету і 
ЗАВЖДИ захищають їхні права!!! 

профспілка забезпечує матеріальну 
допомогу, а також заохочення для актив-
них студентів. 

жодна спортивна подія в університе-
ті не відбувається без участі профспілки. 

профспілка надає студентам повну 
і СВОЄЧАСНУ інформацію про конкурси, 
стажування, тренінгові програми. 

саме профспілка підтримує прове-
дення молодіжних акцій, долучитись до яких 
може кожен!   

допомога у придбанні необхідної/
корисної літератури – одне з пріоритет-
них завдань  профспілки. 

театри, кінотеатри, виставки – яскра-
ві культурні події, цікаве дозвілля.  

 
 

*ppos2006@gmail.com 

СТУДЕНТСЬКІ СТУДЕНТСЬКІ ІНІЦІАТИВИІНІЦІАТИВИ  

СС  

СтудініціативиСтудініціативи  

Загальноуніверситетська студентська конференція 

Студентська колегія 

Студентські ради клубів, 
об’єднань 

Студентський 
профспілковий комітет 

Загальнофакультетські 
студентські збори 
(конференція) 

Загальні збори студентів, 
які проживають у 

гуртожитках університету 

Студентські деканати Студентські ради гуртожитків 

Збори академічних груп Збори студентів, які мешкають на 
окремих поверхах, блоках 

Старости академічних груп Старости окремих поверхів, блоків 
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ридична клініка при юри-
дичному факультеті ЧДУ 
ім. П. Могили «VERITAS» 

Куратором «VERITAS» є 
к.ю.н. доцент кафедри історії та теорії держави 
і права Лісна Іванна Стефанівна, а керівни-
ком – студентка 551 групи Губанова Юлія. 

Юридична клініка працює, люди зверта-
ються за правовою допомогою та отримують її. 

Консультанти ніколи не відмовляють 
людям, що звертаються і намагаються зробити 

все можливе для вирішення проблем, що ви-
никли. При цьому до питання вони підходять 
раціонально, професійно оцінюють обставини 
справи. Консультантами юридичної клініки є 
студенти 3, 4, 5 курсів, для яких це чудова мож-
ливість отримати необхідні практичні навички, 
а також закріпити та систематизувати свої 
знання. 

Юридична клініка «VERITAS» запрошує 
всіх, хто потребує правової допомоги! 

Режим роботи: кожного вівторка, сере-
ди, четверга з 15.30 до 17.00, та кожної 
середи та четверга з 10.00 до 12.00, на 
кафедрі конституційного та адміністратив-
ного права і процесу (аудиторія 2-302). 

Geeks’ Club 
Комп’ютерний клуб для всіх бажаючих 

поглибити/дізнатись/ознайомиться детально 
з мовами програмування: Delphi, C++, 
Java,WEB-technologies, Linux и Windows-
адміністрування. Проводяться студентами 
і викладачами доступною простою мовою. 

Щосуботи відбуваються зустрічі для обго-
ворення, а також з понеділка по п’ятницю – 
навчальні зустрічі. Детальну інформацію що-
до тематики зустрічей знаходь в групі в кон-
такті «Geeks’ Club» (vkontakte.ru/club9488674). 

Місце проведення – аудиторія – 2-201 
(11 комп’ютерний клас). 

Кіноклуб ЧДУ 
Кіноклуб ЧДУ – це щотижневі нефор-

мальні зустрічі шанувальників кіномистецт-
ва, протягом яких відбувається перегляд і 
обговорення фільму. Фільми, що демонстру-
ються на кіноклубі, як правило, належать 
до розряду арт-хаузних, тобто фільмів неза-

лежних режисерів з філософським підтекс-
том. Отже, метою кіноклубу є не тільки по-
казати вам гарне, цікаве, змістовне кіно, але 
й дати можливість по-новому подивитися 
на світ через призму кіномистецтва. 

День проведення: п’ятниця. Час прове-
дення: 17:00. Місце проведення: аудиторія 
11-303. 

Первинна профспілкова організація 
студентів ЧДУ ім. П. Могили 

Профспілка вже третій рік поспіль 
існує заради покращен-
ня життя студентсько-
го колективу. 

Що конкретно проф-
спілка може дати студен-
ту (яку вигоду студент 
отримає): 

– одержувати мате-
ріальну допомогу у разі 
скрутного матеріального 
становища; 

– придбати квитки до 
кінотеатру «Батьківщина / 
Юність», до театру Укра-
їнського академічного 
драматичного театру / 
Російського драмтеатру 
за пільговими цінами; 

– отримати кошти на 
реалізацію культурного заходу, власного 
благодійного проекту; 

– взяти участь у туристичних проектах; 
– одержувати знижку на придбання путі-

вок на лікування та відпочинок; 
– користуватись майном, що належить 

профспілковому комітету (під заставу); 
– звертатись за захистом своїх прав та 

інтересів у разі їх порушення. 
Головою профспілкової організації є 

Ремезов Дмитро, група 552. 
Місцезнаходження: аудиторія 2-203. 
Indian club 
В Native American Club ви зможете ви-

вчити культуру й історію індійців. Під 
час зустрічей клубу спілкування відбува-
ється англійською. Тому для тих, хто хоче 
покращити навички англійської або під-
тримувати їх на високо-
му рівні, клуб запрошує 
для обговорення. Для лю-
дей, які не володіють 
англійською, але все одно 
приходять на засідання, 
здійснюється послідовний 
переклад. 

День  проведення: 
четвер. Час проведення: 
15:30. Місце проведен-
ня: аудиторія 11-210. 

Мафія 
Основною метою цієї 

гри є знайомство і згур-
тування студентів Моги-
лянки усіх факультетів і 
курсів. 

Що вам може дати відвідування зустрі-
чей клубу: 

1. Знайомство з цікавими людьми. 
2. Навички й досвід спілкування. 
3. Впевненість у собі. 
4. Розвиток лідерських якостей. 
5. Уміння «триматися» в критичних си-

туативних умовах. 
6. І просто приємний спосіб проведення 

дозвілля в дружній компанії могилянців. 
Хочете в цьому переконатися – спро-

буйте – це так легко! 
День проведення: середа. Час проведення: 

17:00. Місце проведення: аудиторія 4-001. 
Економічний клуб 
SOS! Всі економісти, що читають 

зараз цей номер, економічний клуб по-
требує вашої допомоги. Адже до цього 
року на економічному клубі відбувались 
обговорення економічних питань, вико-
нання кейсів, не виключались поїздки на 
конференції й інше корисне і цікаве про-
ведення часу. 

Якщо вам небайдуже життя факультету 
економічних наук, пропозиції щодо подальшого 
існування клубу та креативні ідеї приймаються 
її головою – Анною Олюніною, група 413. 

Спортивні секції 
Якщо любите спорт, баскетбол, волейбол, 

східні єдиноборства, гімнастику, звертайтесь на 
кафедру фізичної культури і спорту, де ви змо-
жете дізнатися про час і місце (спортивний зал 
№1 і №2, тренажерний зал) проведення 
тренувань. 

Дебати 
Новий ризиковий проект, що представляє 

собою щотижневе проведення інтелектуально-
психологічної гри «Дебати». Різні форми 
проведення, тематика, яку ви самі запро-
понуєте, об’єктивна оцінка глядачів і викла-
дачів, досвід ведення публічної дискусії. 

Новини читайте в оголошеннях в стінах 
рідного університету. 

Студентська газета «Вагант» 
Якщо вас не зацікавили всі вищезазначені 

способи проведення часу, то ви, звісно, можете 
писати про все це і багато іншого для студентів 
Могилянки. Не факт, що досвід вашої співпраці 
з газетою буде безцінним, але вам сподобається! 

Координати головного редактора зна-
ходьте в кінці газети. 

ЮЮ  

КЛУБИ МОГИЛЯНКИКЛУБИ МОГИЛЯНКИ  
Вища освіта в університеті передбачає усесторонній розвиток особистості. І такий відбувається 
не тільки на лекційних і семінарських заняттях, а й під час відвідувань студентами різноманітних 
клубів, секцій та іншого подібного. Якщо зацікавились, читайте далі! 

 

 

Мафіозі шукають свою жертву 

Стопки минулорічних «Вагантів» 
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а кафедрі працює 12 висококвалі-
фікованих фахівців. Очолює кафед-
ру фізичного виховання та спорту 
МДГУ імені Петра Могили май-

стер спорту міжнародного класу, срібний 
призер Олімпійських ігор Димова А.М. Серед 
викладачів працюють: призерка Чемпіонату 
Світу, майстер спорту Дзюбан О.В., чемпі-
они та призери України, майстри спорту 
Бондаренко І.Г., Мосензова І.М., Вербиць-
кий В.А., Андрющенко М.І. 

Працівниками кафедри забезпечується 
стабільна робота 13 спортивних секцій з 
таких видів спорту: атлетична гімнастика, 
бадмінтон, баскетбол, ритмічна гімнастика, 
академічне веслування, волейбол, легка атле-
тика, настільний теніс, плавання, східні єди-
ноборства, шахи, футбол, ЗФП. 

Секційні заняття проводяться на базі 
університету, спортивно-тренажерній залі 
гуртожитку, орендованому плавальному ба-
сейні, веслувально-спортивній базі, шахо-
вому клубі. 

Щороку в стінах університету проводять-
ся згідно календаря змагання з приоритетних 
видів спорту, серед студентів між факуль-
тетами. З кращих студентів комплектуються 
збірні команди університету для участі в 
змаганнях вищих рангів. 

У квітні 2008 року були організовані 
показові виступи спортивно-танцювальних 
колективів студентів деяких факультетів, а 
саме факультету іноземної філології, політо-
логії, соціології та правничого факультету. 
В рамках фестивалю «Здоров’я, краса, 
грація». Серед груп правничого факуль-
тету проведені змагання зі стрільби та 
волейболу. 

Спортсмени-студенти університету вклю-
чені до складу збірних команд України з 
баскетболу – майстер спорту Гладир Сергій, 
молодіжна команда України з баскетболу – 
кандидати в майстри спорту Тонченко Вла-
дислав, Норенко Вадим, резерву збірних ко-
манд України з академічного веслування – 
майстер спорту Голуб Оксана, кандидати в 
майстри спорту: Денисов Андрій, Новаковсь-
кий Євген, Губа Альона, Чернецька Інна. 

Збірні команди студентів приймають 
активну участь в обласних Спортивних 

іграх серед ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації і 
мають відповідний результат, а саме: 

У 2000-2001 році – ІІІ загальнокомандне 
місце. 

У 2001-2002 році – V загальнокомандне 
місце. 

У 2002-2003 році – ІІІ загальнокомандне 
місце. 

У 2003-2004 році – ІV загальнокомандне 
місце. 

У 2004-2005 році 
– ІІІ загальнокоманд-
не місце. 

У 2005-2006 році 
– ІІІ загальнокоманд-
не місце. 

У 2007-2008 на-
вчальному році ка-
федра досягла пев-
них успіхів. У загаль-
нокомандному заліку 
з 10 видів спорту 
зайняла ІІ місце в 
VІ Обласних спортив-
них іграх серед сту-
дентів вищих навча-
льних закладів ІІІ-
ІV рівнів акредитації, що є найвищим 
досягненням кафедри за весь час існування 
університету. Баскетбольна чоловіча ко-
манда (Дубль) в сезоні 2007-2008 рр. вибо-
рола на чемпіонаті України друге місце, а в 
змаганнях баскетбольної студентської ліги 
здобула перемогу (І місце). Збірні команди 
університету брали участь у І Спортивних 
студентських іграх з видів спорту: баскетбо-
лу (чоловіки) – 5 місце, з легкої атлетики – 5 
місце, з настільного тенісу – 8 місце. Збі-
рна команда чоловіків з волейболу в зма-
ганнях Кубок міста посіла 3 місце. Збірна 
команда з волейболу (жінки) в змаганнях 
Чемпіонат міста посіла 3 місце. Збірна ко-
манда МДГУ щорічно бере участь у Чемпіо-
наті міста з футболу і посідає призові місця. 
У сезоні 2007-2008 кращі спортсмени уні-
верситету брали участь в ряді всеукраїн-
ських змагань: 

1. Кубок та Чемпіонат України (BUGU-
BUDO) з контактного карате – Ремізов Андрій 
(гр. 281) посів ІІ місце. 

2. Чемпіонат Ук-
раїни з пауерліфтин-
гу – Карась Сергій 
(гр. 452) посів І міс-
це і отримав звання 
майстра спорту Укра-
їни. 

3. Чемпіонат Ук-
раїни серед молоді 
з академічного вес-
лування – Денисов 
Андрій посів І та 
ІІ місце, Губа Оле-
на – І, ІІ, ІІІ місце, 
Чернецька Інна – І, 
ІІІ місце, Голуб Ок-
сана – І, ІІ, ІІІ місце, 

виборола право участі в чемпіонаті світу 
U23. 

4. Голуб Оксана гр. 281 – Чемпіонат 
Світу U-23 з академічного веслування – 
VІІІ місце. 

5. Гладир Віктор гр. 321, Тонченко Вла-
дислав гр. 381, Норенко Вадим гр. 381 – 
Чемпіонат Європи U-23 з баскетболу – 
VІІІ місце. 

6. Тюветський Денис гр. 205 – Кубок 
України та Чемпіонат України U-18 з пла-
вання – І місце. 

7. Всеукраїнський спортивний студент-
ський фестиваль: 

– збірна команда з волейболу – ІІІ місце; 
– збірна команда з баскетболу – ІV місце; 
– збірна команда з шахів – ІІІ місце. 
8. Новаковський Євген гр. 281, Дени-

сов Андрій гр. 501м – Чемпіонат України 
U-23 (командний) – І місце. 

8. Ніконюк Олександр гр. 262 – Пер-
шість України з боксу – ІІІ місце. 

10. Буянов Павло гр. 291 – Етапи чем-
піонату України з настільного тенісу – 
І місце, Чемпіонат України з настільного 
тенісу серед ВНЗ – І місце. 

11. Герасимчук Володимир – Кубок обла-
сті з легкої атлетики – І місце, І студентські 
спортивні ігри України – V місце (легка 
атлетика). 

Студенти беруть активну участь в зма-
ганнях, фестивалях у межах програми «Спорт 
для всіх». 

Зусиллями кафедри при підтримці НОК 
України та МОК міста Миколаєва прове-
дені змагання «Олімпійський день бігу». 
За ініціативою кафедри при підтримці депу-
татів міськради та обласного управління 
воїнів-інтернаціоналістів на базі МДГУ 
ім. Петра Могили було започатковано прове-
дення змагань з баскетболу серед команд 
ВНЗ міста, приурочених дню виведення 
військ з Афганістану. 

Професорсько-викладацький склад не 
стоїть у стороні активного спортивного 
життя університету. Щороку проводить-
ся змагання професорсько-викладацького 
складу серед вищих навчальних закладів 
міста. 

НН  
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1 – З найголовнішим чоловіком в уні-
верситеті – Петром Могилою. 

2 – День факультету юридичних наук. 
4 – Акція «Студенти – дітям»: всі зібрані 

кошти від акції пішли на допомогу дітям 
в миколаївських дитбудинках. 

5 – Помічник проректора з виховної 
роботи Гашкова Г.І. (праворуч) разом із 
випускником ЧДУ Євгеном Гомонюком за 
фотостендом на День Св. Валентина. 

6 – Могилянський Дід Мороз. 
7 – Виступ акторів театру ЧДУ на Посвя-

ченні в студенти 2008 року. До речі, минулого 
року могилянський театр святкував свою 
десяту річницю! 

8 – В лекційній аудиторії Альма-матер. 
9 – Чаювання та відпочинок. 
10 – О, спорт!.. 
11 – Конвокація випускників. У рамках 

Конвокації відбувається посвячення новоспе-

чених випускників академії в магістри та 
бакалаври. Дана церемонія стала вже тради-
ційною для Миколаєва. Кожен рік 3 липня, у 
день заснування Миколаївської філії «Києво-
Могилянської академії», яка пізніше стала не-
залежним навчальним закладом, випускники 
одягають мантії і готуються перегорнути насту-
пну сторінку свого, вже дорослого, життя. 

12 – Хелоуін – одна з давніх добрих 
могилянських традицій! 

НАОСТАНОКНАОСТАНОК  


