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ВСТУП 

 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили – це 

класичний університет європейського типу, основним завданнями якого є 

навчально-виховна, науково-дослідницька та інноваційна діяльність. 

Цю роботу виконують в університеті 4 навчальних інститути (Навчально-

науковий інститут післядипломної освіти, Інститут державного управління, 

Інститут філології, Медичний інститут), 6 факультетів (економічних, політичних, 

комп’ютерних наук, факультет соціології, факультет фізичного виховання та 

спорту, юридичний факультет), 36 кафедр (з них 29 випускаючих).  

Університет здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними 

рівнями бакалавр, магістр та підготовку кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі 

та докторантурі. 

За результатами діяльності в 2016−2017 рр. університет посів 44 місце 

серед 200 найкращих навчальних закладів України в щорічному рейтингу ВУЗів 

ЮНЕСКО «Топ-200 Україна».  

Важливою подією для університету в 2017 році є придбання 

інтерактивного анатомічного столу, що є найбільш технологічно просунутою 

системою візуалізації анатомії людини в медичній освіті на сьогодні та повністю 

пристосоване для навчання студентів-медиків та для демонстраційних задач у 

медичних закладах. 

 

 

  
 

Рис. 1. Презентація інтерактивного анатомічного стола  

під час візиту прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана (17 серпня 2017 р.),  

першого заступника Міністра освіти і науки України В. В. Ковтунця  

та директора Департаменту атестації кадрів А. Г. Шевцова (20 червня 2017 р.). 
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1. ОСОБИСТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА 

ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 
 

За звітний період, крім обов’язків ректора, виконувалася навчальна робота 

обсягом 180 годин, у т. ч. – прочитано 28 годин лекцій, проведено 70 години 

практичних занять, прийнято іспити і заліки з дисципліни «Системи технологій 

промисловості».  

Окрім того, здійснювалося керівництво аспірантом кафедри екології та 

природокористування, держбюджетною фундаментальною НДР «Фундаментальні 

дослідження структуроутворення та технології інженерії поверхневих 

високоміцних структур з перемінною зносостійкістю» (ДР № 0115U000317). 

 

Взято участь у таких заходах: 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум – 

2017: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі». – 

м. Миколаїв, 8–11 червня 2017 р. 

2. Щорічна науково-методична конференція «Могилянські читання – 

2017». – м. Миколаїв, ЧНУ ім. Петра Могили, листопад 2017 р. 

3. Міжнародний Конгрес двигунобудівників. – смт. Коблево, вересень 

2017 р. 

4. VІ Міжнародна науково-технічна конференція «Датчики, прилади та 

системи» (ДПС – 2017), Херсон – Лазурне, вересень 2017 р. 

5. Форум кращих роботодавців Миколаївщини під гаслом «Грані 

співпраці в контексті новітніх змін». – м. Миколаїв, 14 грудня 2017 р.  

 

За звітний період видано: 

1. Клименко Л. П. Управління процесами формування пористих 

поверхневих структур на стадії отримання заготовок / Л. П. Клименко,  

О. Ф. Прищепов, В. И. Андреев, О. І. Случак, В. В. Шугай. – Вид-во ЧНУ  

ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2017 – 145 c. 

2. Клименко Л. П. Модифікація конструкції та складу композитів в 

кришках кокілів для відцентрового лиття гільз циліндрів ДВЗ / Л. П. Клименко, 

В. І. Андрєєв, О. Ф. Прищепов, О. І. Случак, І. В. Шугай // Двигатели 

внутреннего сгорания. Научно-технический журнал. – Харьков : НТУ «ХПИ». – 

2017. – № 1. – С. 42–46.  

3. Клименко Л. П. Громадянське суспільство як рушійна сила в процесі 

ефективної реалізації державної політики в галузі охорони навколишнього 

середовища / Л. П. Клименко, Д. О. Крисінська // «Ольвійський форум – 2017» : 

стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» :  

XI міжнар. наук.-практ. конф. 8–11 червня 2017 р., м. Миколаїв : тези доп.  

Секція : Екологія та раціональне природокористування / Чорном. нац. ун-т  

ім. Петра Могили. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2017. – С. 3–6. 
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Отримано патенти:  

1. Патент на корисну модель № 115138 Україна, МПК (2006.01) 

C22C 47/14, C22C 14/00, C22C 49/02, C22C 101/06. Спосіб виготовлення 

композитних матеріалів на основі порошку губчастого титану в силікатній 

матриці / Л. П. Клименко, В. І. Андрєєв, О. І. Случак, В. В. Шугай; 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили. – u201608293; 

заявл. 27.07.2016; опубл. 10.04.2017, бюл. № 7/2017.  

2. Патент на корисну модель № 115139 Україна, МПК (2006.01) 

В22D 13/10. Кришка для кокілю відцентрового лиття / Л. П. Клименко, 

В. І. Андрєєв, О. І. Случак, В. В. Шугай; Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили. – u201608294; заявл. 27.07.2016; опубл. 

10.04.2017, бюл. № 7/2017.  

 

Подано заявки на винаходи та корисні моделі:  

1. Заявка на корисну модель u201709256 Україна. Спосіб армування 

пористих титанових композитів сталевим тросом / Л. П. Клименко, В. І. Андрєєв, 

О. Ф. Прищепов, О. І. Случак, Л. М. Дихта; Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили. – заявл. 20.09.2017.  

2. Заявка на корисну модель u201709259 Україна. Конструкція 

протиосколкової стінки для монтажу в польових умовах / Л. П. Клименко, 

В. І. Андрєєв, О. І. Случак, В. В. Шугай, Л. М. Дихта; Чорноморський 

національний університет імені Петра Могили. – заявл. 20.09.2017. 

3. Заявка на винахід а201709359 Україна. Структурно орієнтований 

багатошаровий композит на основі спресованих смуг стружки титанової губки / 

Л. П. Клименко, В. І. Андрєєв, Л. М. Дихта, О. І. Случак; Чорноморський 

національний університет імені Петра Могили. – заявл. 25.09.2017. 

4. Заявка на винахід а201709365 Україна. Спосіб відновлення поверхні 

тетря металічної деталі ДВЗ шляхом нарощування з нанесеним покриттям-

модифікатором Ti-TiO2-Cu2O / Л. П. Клименко, О. Ф. Прищепов, В. І. Андрєєв, 

О. І. Случак, В. В. Шугай; Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили. – заявл. 25.09.2017.  

5. Заявка на корисну модель u201709367 Україна. Багатошаровий матеріал 

із закритою об’ємною пористістю / Л. П. Клименко, В. І. Андрєєв, 

О. Ф. Прищепов, О. І. Случак; Чорноморський національний університет імені 

Петра Могили. – заявл. 25.09.2017.  

6. Заявка на корисну модель u201709374 Україна. Футерувальні вкладки 

для кокілів відцентрового лиття на основі шліфувального корунду / 

Л. П. Клименко, В. І. Андрєєв, О. Ф. Прищепов, О. І. Случак, В. В. Шугай; 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили. – заявл. 

25.09.2017. 

7. Заявка на винахід а201710346 Україна. Модифікація кришки для 

кокілів відцентрового лиття / Л. П. Клименко, О. Ф. Прищепов, В. І. Андрєєв, 

О. І. Случак, В. В. Шугай; Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили. – заявл. 27.10.2017. 
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8. Заявка на винахід а201710347 Україна, МПК. Метод спікання заготовок 

композитів на основі титанової губки в муфельній печі з використанням 

керамічної замазки / Л. П. Клименко, В. І. Андрєєв, О. Ф. Прищепов, 

О. І. Случак; Чорноморський національний університет імені Петра Могили. – 

заявл. 27.10.2017. 

 

З метою розширення та зміцнення міжнародних зв’язків університету та 

поглиблення співпраці в рамках програми Erasmus+ у травні 2017 року за 

рахунок приймаючої сторони відвідано Університет Кадіса (Іспанія), за 

результатами робочої поїздки отримано сертифікат про стажування. 

Протягом року виконувалися обов’язки члена докторської ради з 

комп’ютерних наук ЧНУ ім. Петра Могили та докторської ради по тертю та 

зношуванню в машинах Хмельницького національного університету, 

Атестаційної колегії та Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти та 

науки України.  

У звітний період призначено керівником Відокремленого структурного 

підрозділу Всеукраїнської громадської організації «Спортивна студентська 

спілка України» у Миколаївській області.  

У вересні 2017 року команда «двійка розпашна без стегнового» у складі 

Леоніда Клименка та Володимира Добролевського посіла 4 місце у Всесвітній 

регаті академічного веслування серед ветеранів (м. Блед, Словенія) (поїздка 

здійснювалась за власний рахунок), також виграно Чемпіонат України у складі 

«двійки», «четвірки» та спартакіаду України серед ветеранів. 
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2. НАВЧАЛЬНА ТА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА 

 

2.1. Звіт про роботу приймальної комісії по прийому  

студентів на навчання 

 

Розвиток освітніх технологій університету здійснюється всебічним 

удосконаленням профорієнтаційної роботи, підготовки до складання вступних 

іспитів та ЗНО, консультування батьків абітурієнтів. 

За звітній період успішно проведено заходи разом з обласним та 

районними центрами зайнятості «Ярмарки професій», виїзні агітаційні заходи 

для учнів шкіл м. Миколаєва та області. З метою залучення їх до продовження 

навчання для здобуття ступеня бакалавра та магістра, професорсько-

викладацький склад університету постійно займається агітаційно-інформаційною 

та роз’яснювальною роботою серед випускників вищих навчальних закладів  

І–ІІ рівнів акредитації. 

Так, у рамках профорієнтації роботи кафедри 9 листопада 2017 р. 

проведено олімпіаду з дисципліни «Людина і суспільство» для учнів  

10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста. І етап олімпіади 

передбачав заочну форму участі, зміст роботи учасників полягав у підготовці есе 

на тему «Миколаїв: перезавантаження свідомості містян». ІІ (очний) етап 

олімпіади проходив в ЧНУ ім. Петра Могили у формі тестування з дисципліни 

«Людина і суспільство» за індивідуальними варіантами, що мало на меті 

з’ясування рівня узагальнених знань учнів про процеси та явища суспільного 

буття, філософські, культурні, політико-правові та соціально-економічні основи 

життя демократичного суспільства. Зокрема, серед тем, що виносилися на 

обговорення: соціалізація особистості, стереотипи та упередження, конфлікти, 

структура суспільства, соціальна мобільність, права, свободи і відповідальність 

громадян, політичні інститути і процеси, демократія, нація, полікультурність, 

Україна і світ. У заході взяли участь учні 10–11 класів Миколаївського 

муніципального колегіуму ім. В. Д. Чайки, Миколаївського економічного ліцею 

№ 2, Морського ліцею, Миколаївської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів 

№ 15. 

З метою виявлення та підтримки інноваційних ідей творчої учнівської 

молоді щодо розвитку рідного міста 9 березня 2017 р. було проведено конкурс 

«Sociological camp» для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

міста. Конкурс проходив у два етапи. І етап конкурсу передбачав заочну форму 

участі, зміст роботи учасників полягав у підготовці творчої роботи (соціального 

проекту або розширеного есе, на вибір) на тему «Моє місто – моє майбутнє», яка 

містила б обґрунтування вибору конкретної проблеми й ідей, рекомендації щодо 



8 

 

її вирішення. На участь у І етапі було подано 12 заявок, серед яких представлено 

наступні загальноосвітні навчальні заклади міста: Миколаївський класичний 

ліцей, Миколаївська загальноосвітня школа № 40, Миколаївська загальноосвітня 

школа № 60, Миколаївська гімназія № 4, Миколаївська загальноосвітня школа 

№ 50 ім. Г. Л. Дівіної, Миколаївський муніципальний колегіум ім. В. Д. Чайки.  

ІІ (очний) етап конкурсу проходив у ЧНУ ім. Петра Могили у формі командної  

гри «Socio-quest» – змагання на соціокультурну тематику зі станціями, 

розташованими на території університету. 

Для абітурієнтів регулярно проводяться Дні відкритих дверей як загально 

університетські, так і по факультетах. Щорічно професійно зорієнтовані 

абітурієнти поповнюють ряди студентів ЧНУ імені Петра Могили завдяки 

успішній роботі приймальної комісії, підготовчого відділення та професорсько-

викладацького складу. 

У 2017 році набір студентів на базі ПЗСО виконувався по  

25 спеціальностях денної форми навчання та 19 спеціальностях заочної форми 

навчання. Відповідно до ліцензії загальний ліцензійний обсяг університету 

становить 2095 осіб для підготовки бакалаврату на базі ПЗСО, 150 осіб – 

підготовки магістра на базі ПЗСО та 1160 осіб – для підготовки ступеня магістра 

на базі бакалавра.  

В 2017 році загальна кількість поданих заяв до вступу в університет на 

денну форму навчання від абітурієнтів становила 5391, що на 2555 заяв менше 

ніж у 2016 році. Проте, кількість осіб, які подали заяви не зменшилася. Це 

пояснюється тим, що абітурієнти у 2017 році мали право подавати меншу 

кількість заяв на місця за кошти державного замовлення в порівнянні з  

2016 роком (відповідно 9 та 15).  

Загалом, на денну форму навчання в 2017 році було зараховано 1386 осіб, 

що на 38 осіб або на 2,82 % більше в порівнянні з 2016 роком. На місця за кошти 

державного замовлення було зараховано 525 осіб, що на 167 осіб або на 24,13 % 

менше, ніж в минулому періоді. Враховуючи зменшення кількість наданих місць 

за кошти державного замовлення, зросла кількість зарахованих на місця за кошти 

фізичних або юридичних осіб з 656 осіб у 2016 році до 861 особи в 2017 році. У 

поточному році до ЧНУ імені Петра Могили вступили на навчання 24 іноземні 

студенти, що на 8 осіб більше, ніж у 2016 році. 

В 2017 році на 1 курс денної форми навчання за широким конкурсом для 

здобуття ступеня бакалавра (магістра на базі ПЗСО) було надано 232 місця 

державного замовлення, що на 57 місць або 19,7 % менше, ніж у 2016 році. 

Станом на 05.08.2017 року виконали вимоги до зарахування 219 осіб. Ще 7 осіб 

були переведенні на вакантні місця державного замовлення до 16.08.2017 року 

(відповідно до Розділу Х Правил прийому на навчання до ЧНУ імені Петра 
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Могили). Таким чином, було використано 226 місць державного замовлення. 

Протягом серпня-вересня 2017 року за клопотанням університету Міністерством 

освіти і науки України було додатково надано 33 місця державного замовлення 

для осіб пільгових категорій, які були зараховані на навчання за кошти фізичних 

або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти. Таким чином, на 

1 курс денної форми навчання було зараховано 259 осіб на місця за кошти 

державного замовлення. Всього на 1 курс навчання було зараховано 839 осіб, що 

на 72 особи або на 9,39 % більше, ніж в попередньому році. Більш детальна 

інформація зарахування на 1 курс навчання за останні 5 років в розрізі 

спеціальностей наведена в таблиці 2.1.1. 

Таблиця 2.1.1 

Кількість зарахованих на 1 курс у 2013–2017 рр.  

(денна форма навчання) 
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о
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1.  Медицина  

(магістр на базі ПЗСО) 
– – – – – – 26 43 19 45 

2.  Екологія 20 7 20 4 25 2 4 5 7 3 

3.  Фінанси, банківська 

справа та страхування 
13 49 15 50 13 25 16 12 14 22 

4.  Комп’ютерні науки  75 3 75 – 75 – 60 40 32 31 

5.  Політологія 5 34 8 23 10 1 1 9 2 21 

6.  Германські мови та 

літератури  

(переклад включно), 

англ. мова, нім. мова 

25 53 30 40 45 29 15 56 15 44 

7.  Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), переклад 

(англ. мова), переклад 

(нім. мова) 

25 34 20 31 26 34 25 52 15 51 

8.  Українська мова та 

література 
35 8 35 8 40 2 10 9 5 4 

9.  Право 7 23 7 40 12 25 14 46 13 47 

10.  Соціальна робота 15 17 15 5 16 4 1 4 8 1 

11.  Соціологія 20 17 20 10 11 9 – 9 1 5 

12.  Автоматизація та 

комп’ютерно-

інтегровані технології 
30 – 22 – 11 – 11 4 16 3 

13.  Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації та 

регіональні студії 

5 31 5 21 8 26 2 39 5 69 
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14.  Міжнародна 

інформація 
– – – 6 – 14 

15.  Комп’ютерна 

інженерія 
55 – 50 1 50 – 18 15 14 21 

16.  Системний аналіз 15 – 20 – 16 – 4 – – – 

17.  Історія та археологія 13 12 25 8 19 – – 10 5 8 

18.  Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 
5 13 5 12 5 16 4 13 7 12 

19.  Облік і оподаткування 3 11 3 7 5 9 7 10 11 10 

20.  Фізична терапія, 

ерготерапія 
5 25 3 12 10 6 11 5 8 9 

21.  Психологія – – 10 33 10 25 6 20 9 27 

22.  Будівництво – – 15 – 6 – – – – - 

23.  Фізична культура і 

спорт 
– – 5 21 16 30 22 34 15 52 

24.  Геодезія та 

землеустрій 
– – 15 5 15 1 3 2 16 7 

25.  Менеджмент – – – – 6 9 3 15 5 15 

26.  Журналістика – – – – 6 29 7 24 7 25 

27.  Інженерія програмного 

забезпечення 
– – – – – – 1 20 10 48 

Разом по університету 371 339 423 337 456 296 271 496 259 580 

Загальна кількість 710 760 752 767 839 
 

 

Рис. 2.1.1. Кількість зарахованих на 1 курс у 2013–2017 рр. 
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Значно скоротилася кількість місць державного замовлення для здобуття 

ступеню магістра. Так, в 2017 році університету було надано 226 місць 

державного замовлення, що на 165 місць або 42,18 % менше, ніж у 2016 році. За 

рахунок цього скорочення знизилась і загальна кількість зарахованих для 

здобуття ступеня магістра з 480 осіб в 2016 році до 416 осіб в 2017 році, а саме, 

на 13,33 %. Детально інформація про вступ до магістратури за період з 2013 до 

2017 року наведена в таблиці 2.1.2. 

 

Таблиця 2.1.2. 

Кількість зарахованих для здобуття ступеня магістра 

у 2013–2017 рр. (денна форма навчання) 
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1.  Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії 
10 13 10 1 10 2 18 3 15 3 

2.  Історія та археологія 8 2 10 – 9 1 10 – 8 2 

3.  Германські мови і 

літератури (переклад 

включно),мова і 

література (англійська, 

німецька) 

25 3 25 7 24 8 5 14 10 3 

4.  Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), Переклад 

(англ. мова, нім. мова) 

13 3 12 1 15 6 6 8 9 7 

5.  Українська мова і 

література 
18 – 18 3 11 – 10 9 7 1 

6.  Системний аналіз 24 3 15 – 23 – 45 – 15 24 

7.  Комп’ютерна інженерія – – 9 – 19 2 20 – 20 6 

8.  Фізична терапія, 

ерготерапія 
– – 9 1 7 3 9 1 7 3 

9.  Екологія 13 7 18 2 17 1 19 – 9 2 

10.  Соціологія 7 3 7 – 7 1 34 – 10 3 

11.  Політологія 12 4 12 6 9 – 14 – 4 7 

12.  Фінанси, банківська 

справа та страхування 
5 16 15 8 14 1 48 2 15 5 

13.  Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 
– – 8 4 13 2 15 1 10 8 

14.  Комп’ютерні науки – – 15 – 13 – 15 – 20 – 

15.  Соціальна робота 12 1 13 – 14 – 16 – 10 11 

16.  Автоматизація та 

комп’ютерно-

інтегровані технології 
15 – 15 – 12 1 20 2 27 3 
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17.  Облік і оподаткування – – – – 12 – 15 – 6 7 

18.  Менеджмент (якість, 

стандартизація та 

сертифікація) 
– – – – 10 2 20 – 9 6 

19.  Фізична культура і 

спорт 
– – – – – – 22 28 7 45 

20.  Право – – – – – – 30 2 8 21 

21.  Публічне управління та 

адміністрування 
– 68 – 49 – 44 – 19 – 23 

Разом по університету 162 123 211 82 239 74 391 89 226 190 

Загальна кількість 285 293 313 480 416 

 

 

 
 

Рис. 2.1.2. Кількість зарахованих для здобуття ступеня магістра у 2013–2017 рр. 
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Таблиця 2.1.3.  

Кількість зарахованих на 2–3 курси (на базі диплома молодшого спеціаліста) 

у 2016–2017 рр. (денна форма навчання) 
 

№ 
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2 курс 

1.  Фінанси, банківська справа та страхування – 1 – 1 

2.  Менеджмент – 1 – 1 

3.  Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 
– 1 – – 

4.  Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії 
– 1 – 1 

5.  Психологія – 1 – – 

6.  Комп’ютерні науки  – 2 – 1 

7.  Комп’ютерна інженерія 3 – – – 

8.  Системний аналіз – 1 – – 

9.  Фізична терапія, ерготерапія – 1 – 2 

10.  Фізична культура і спорт – 1 – 7 

11.  Право 1 – – 1 

12.  Історія та археологія – – – 1 

13.  Інженерія програмного забезпечення – – – 3 

14.  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології 
– – – 1 

15.  Журналістика – – – 1 

16.  Соціальна робота – – – 1 

17.  Германські мови та літератури (переклад 

включно), англійська, мова, німецька мова 
1 1 – 1 

18.  Германські мови та літератури (переклад 

включно), Переклад (англійська, мова, 

німецька мова) 

1 1 – 2 

19.  Українська мова та література 2 0 1 1 

20.  Медицина (магістра на базі ПЗСО) – – – 40 

 

Всього по 2 курсу 

 

8 

 

12 

 

1 

 

65 

3 курс 

1.  Облік і оподаткування 7 – 5 – 

2.  Соціальна робота – 2 – – 

3.  Системний аналіз 1 – – – 

4.  Комп’ютерні науки  5 1 8 – 

5.  Комп’ютерна інженерія 2 – 4 – 
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6.  Фізична терапія, ерготерапія – 2 – 6 

7.  Фізична культура і спорт – 1 9 2 

8.  Геодезія та землеустрій 8 – 10 – 

9.  Право – 15 – 8 

10.  Менеджмент – – – 2 

11.  Фінанси, банківська справа та страхування – – – 4 

12.  Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 
– – – 1 

13.  Журналістика – – – 2 

14.  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології 
– – 2 – 

15.  Екологія – – 1 – 

16.  Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії 
– – – 1 

Всього по 3 курсу 23 21 39 26 

В т. ч. держзамовлення року зарахування 16  40  

Всього по університету 64 131 

 

Показники вступу показують, що деякі спеціальності користуються 

незмінним попитом серед вступників, в той час як на інші спеціальності попит 

зменшується. Це визвано зміною кон’юнктури ринку, престижністю 

спеціальностей, а також інколи відсутністю інформації у вступників про 

привабливість та необхідність спеціальності для суспільного виробництва. Так, в 

ЧНУ імені Петра Могили найбільша кількість заяв для здобуття ступеня 

бакалавра в 2017 році була подана на спеціальності: «Германські мови та 

літератури (переклад включно)» – 553, «Медицина» – 286, «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» – 276, «Право» – 274, 

«Психологія» – 255, «Інженерія програмного забезпечення» – 246, «Комп’ютерні 

науки» – 236; найменша кількість заяв для здобуття ступеня бакалавра була 

подана на спеціальності: «Соціологія» – 57, «Геодезія та землеустрій» – 60, 

«Соціальна робота» – 61, «Журналістика» – 65, «Українська мова та  

література» – 76. 

Відповідно до кількості поданих заяв, та, зважаючи на нову систему 

розподілу бюджету, в університеті був великий конкурс на місця державного 

замовлення для здобуття ступеня бакалавра. Інформація про розподіл 

зарахованих абітурієнтів по спеціальностях у 2017 році подано у таблиці 2.1.4.  
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Таблиця 2.1.4.  

Конкурс за поданими заявами в 2017 році (денна форма навчання) 
 

Ступінь Спеціальність 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

п
о
д

а
н

и
х
 з

а
я

в
 

Конкурсна 

ситуація на місця 

Загальний 

конкурс 

На місця за 

кошти  

державного 

замовлення 

ДЗ 

max 

ДЗ 

min 

Бакалавр Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 
77 1,28 4,81 77 

Бакалавр  Фінанси, банківська справа та 

страхування  
140 1,56 7,37 70 

Бакалавр  Соціологія 57 1,14 4,38 57 

Бакалавр  Облік і оподаткування  104 3,47 10,4 104 

Бакалавр  Комп’ютерна інженерія 177 2,95 2,95 88,5 

Бакалавр  Право 274 4,57 18,27 137 

Бакалавр  Соціальна робота 61 1,22 3,05 61 

Бакалавр  Історія 96 2,4 4,17 96 

Бакалавр  Комп’ютерні науки 236 2,05 2,62 118 

Бакалавр Інженерія програмного забезпечення 246 3,28 24,6 246 

Бакалавр  Екологія 89 1,98 2,87 89 

Бакалавр Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії 
276 3,45 27,6 276 

Бакалавр Фізична терапія, ерготерапія 105 3,5 10,5 105 

Бакалавр Політологія 161 2,15 13,42 161 

Бакалавр  Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 
109 3,63 10,9 109 

Бакалавр  Германські мови та літератури 

(переклад включно), англійська мова, 

німецька мова 

228 2,53 4,56 228 

Бакалавр  Германські мови та літератури 

(переклад включно), Переклад 

(англійська мова, німецька мова) 

325 5,42 8,55 325 

Бакалавр  Українська мова і література 76 1,27 1,9 76 

Бакалавр  Геодезія та землеустрій 60 1 3,33 60 

Бакалавр  Фізична культура і спорт 88 0,21 – – 

Бакалавр Психологія 255 4,25 21,25 255 

Бакалавр  Менеджмент 189 7,56 18,9 189 

Бакалавр  Журналістика 65 1,3 – – 

Магістр 

на базі 

ПЗСО 

Медицина 

286 1,91 2,86 143 

Магістр Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії 
21 0,47 1,4 

Магістр Історія та археологія 14 1,4 1,75 
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Магістр Германські мови і літератури (переклад 

включно),мова і література (англійська, 

німецька) 

20 0,5 2 

Магістр Германські мови та літератури 

(переклад включно),  

Переклад (англ. мова, нім. мова) 

21 0,53 2,3 

Магістр Українська мова і література 15 0,5 2,1 

Магістр Системний аналіз 96 0,96 6,4 

Магістр Комп’ютерна інженерія 108 4,32 5,4 

Магістр Фізична терапія, ерготерапія 30 3 4,2 

Магістр Екологія 20 1 2,22 

Магістр Соціологія 23 0,58 2,3 

Магістр Політологія 18 0,45 4,5 

Магістр Фінанси, банківська справа та 

страхування 
50 0,67 3,33 

Магістр Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 
50 2 5 

Магістр Комп’ютерні науки 111 5,55 5,55 

Магістр Соціальна робота 36 0,72 3,6 

Магістр Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 
77 2,57 2,8 

Магістр Облік і оподаткування 33 1,32 5,5 

Магістр Менеджмент (якість, стандартизація та 

сертифікація) 
27 1,08 3 

Магістр Фізична культура і спорт 50 1,4 7,1 

Магістр Право 51 1,02 6,37 

Магістр Публічне управління та 

адміністрування 
36 0,8 – 

 

 
Рис. 2.1.3. Кількість поданих заяв до ЧНУ імені Петра Могили 

5866 

6526 

5920 

7946 

4687 

2013 2014 2015 2016 2017

Кількість поданих заяв 
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На заочну форму навчання в 2017 році було зараховано 290 осіб, що на  

46 осіб більше, ніж у 2016 році. З числа зарахованих на заочну форму навчання 

48 осіб було зараховано для здобуття ступеня бакалавру на базі ПЗСО, 99 осіб – 

для здобуття ступеня бакалавру на базі молодшого спеціаліста, 143 особи – для 

здобуття ступеня магістра. Значно скоротилася кількість виділених місць 

державного замовлення для заочної форми навчання з 76 місць у 2016 році до  

17 місць у 2017 році. Динаміку вступу на заочну форму навчання за 2016– 

2017 рр. наведено у таблицях 2.1.5–2.1.7. 

Таблиця 2.1.5. 

Кількість зарахованих на 1 курс у 2016–2017 рр. 

(заочна форма навчання) 
 

№ 

з/п 
Спеціальність 

2016 2017 

за
 д

ер
ж

а
в

н
и

м
 

за
м

о
в

л
ен

н
я

м
 

за
 к

о
н

т
р

а
к

т
о
м

 

за
 д

ер
ж

а
в

н
и

м
 

за
м

о
в

л
ен

н
я

м
 

за
 к

о
н

т
р

а
к

т
о
м

 

1.  Право 9 8 2 8 

2.  Германські мови та літератури (переклад 

включно), англійська мова, німецька мова 1 4 1 3 

3.  Германські мови та літератури (переклад 

включно), Переклад (англійська мова, німецька 

мова) 

– – – 2 

4.  Фінанси, банківська справа та страхування 3 2 1 – 

5.  Історія та археологія 3 – – 1 

6.  Соціальна робота 2 1 2 2 

7.  Комп’ютерна інженерія 7 1 – 3 

8.  Фізична терапія, ерготерапія 2 2 2 2 

9.  Екологія 1 – 1 1 

10.  Комп’ютерні науки   3 4 

11.  Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії – – – 3 

12.  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – – 2 3 

13.  Політологія – – – 2 

Разом по університету 28 18 16 32 

Загальна кількість 46 48 
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Таблиця 2.1.6.  

Кількість зарахованих на 2–3 курси (на базі диплома молодшого спеціаліста) 

у 2016–2017 рр. (заочної форми навчання) 
 

№ 

з/п 
Спеціальність 

2016 2017 

за
 д

ер
ж

а
в

н
и

м
 

за
м

о
в

л
ен

н
я

м
 

за
 к

о
н

т
р

а
к

т
о
м

 

за
 д

ер
ж

а
в

н
и

м
 

за
м

о
в

л
ен

н
я

м
 

за
 к

о
н

т
р

а
к

т
о
м

 

2 курс 

1.  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – 4 – 4 

2.  Фізична терапія, ерготерапія – 4 – 10 

3.  Комп’ютерна інженерія – 6 – 1 

4.  Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії 

– 
3 

– 1 

5.  Право – 19 – 20 

6.  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології – 1 – – 

7.  Соціальна робота – 1 – – 

8.  Германські мови та літератури (переклад включно), 

англійська мова, німецька мова 

– 
2 

– 4 

9.  Германські мови та літератури (переклад включно), 

Переклад (англійська мова, німецька мова) 

– 
1 

– 1 

10.  Історія та археологія 2 – – 4 

11.  Політологія – – – 1 

2 курс (вступ за довідкою) 

1.  Право – – – 4 

2.  Германські мови та літератури (переклад включно), 

англійська мова, німецька мова 

– – – 2 

3.  Фінанси, банківська справа та страхування – – – 1 

Всього по 2 курсу 2 41 – 53 

3 курс 

1.  Право 10 12 – 19 

2.  Соціальна робота 2 – – – 

3.  Фізична терапія, ерготерапія 4 12 – 21 

4.  Фінанси, банківська справа та страхування – 6 – 1 

5.  Облік і оподаткування – – – 2 

6.  Екологія – – – 1 

7.  Комп’ютерна інженерія – – – 1 

8.  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – – – 1 

Всього по 3 курсу 16 30 – 46 

Разом 18 71 – 99 
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Таблиця 2.1.7.  

Кількість зарахованих у 2016–2017 рр. для здобуття ступеня магістра  

(заочна форма навчання) 
 

№ з/п Спеціальність 

2016 2017 

за
 д

ер
ж

а
в

н
и

м
 

за
м

о
в

л
ен

н
я

м
 

за
 к

о
н

т
р

а
к

т
о
м

 

за
 д

ер
ж

а
в

н
и

м
 

за
м

о
в

л
ен

н
я

м
 

за
 к

о
н

т
р

а
к

т
о
м

 

1.  
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії 
8 3 – 4 

2.  Історія та археологія 3 3 – 3 

3.  
Германські мови і літератури (переклад 

включно),мова і література (англійська, німецька) 
1 18 1 11 

4.  
Германські мови та літератури (переклад включно), 

Переклад (англ. мова, нім. мова) 
– – – 10 

5.   Українська мова і література – – – 3 

6.  Системний аналіз 5 3 – 5 

7.  Екологія 1 2 – 2 

8.  Політологія 3 – – – 

9.  Фінанси, банківська справа та страхування 3 5 – 9 

10.  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 6 1 – 7 

11.  Соціальна робота – 7 – 6 

12.  Публічне управління та адміністрування – 103 – 82 

Разом по університету 30 145 1 142 

Загальна кількість 175 143 

 

Таким чином, під час вступної кампанії 2017 року загальна кількість 

зарахованих як на денну, так і на заочну форму навчання, збільшилася. Не 

зважаючи на складнощі, пов’язані з розподілом державного замовлення, з 

роботою ЄДЕБО, зі змінами в подачі електронних заяв, зі змінами в Умовах 

прийому до ВНЗ України під час проведення вступної кампанії 2017 року, ЧНУ 

імені Петра Могили здійснив більший набір, ніж в 2016 році. Однак, під час 

подальшої роботи слід звернути увагу на посилення агітаційно-інформаційних 

заходів з набору студентів на спеціальності, конкурсна ситуація з яких показала 

найменший результат. 
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2.2. Формування контингенту студентів 

 

Формування контингенту студентів – це та складова, яка найбільшою мірою 

визначає успішність ЧНУ імені Петра Могили, його штатні можливості та 

фінансовий стан.  

ЧНУ імені Петра Могили організовує процес навчання за рейтинговою 

системою оцінки знань, що спрямована на заохочення активної, систематичної, 

творчої роботи студента протягом семестру, виховання відповідальності за 

результати навчання. 

На основі рейтингового оцінювання знань та вмінь студентів запроваджено 

систему конкурсного відбору студентів для призначення персональних та 

іменних стипендій, переводу студентів з контрактної форми навчання на 

бюджетну, а також при здійсненні працевлаштування. 

Обсяги прийому та випуску в межах ліцензійного обсягу знаходяться під 

контролем Міністерства освіти і науки України.  

За звітний період державне замовлення на підготовку фахівців виконувалось 

в повному обсязі. 

Контингент студентів очної форми навчання складає 3923 студентів, з них 

2002 – держзамовлення, 1921 – контрактна основа. На заочній формі навчається 

764 студенти, з них 135 – держзамовлення, 629 – контрактна основа. Загальна 

кількість студентів складає 4687 студентів. Більш детально інформацію наведено 

в таблицях 2.2.1. та 2.2.2. 

Освітній процес ЧНУ імені Петра Могили провадиться у відповідності до 

Закону України «Про вищу освіту». 

Результати атестаційних екзаменів та захистів дипломних робіт у 2017 році 

показали високий рівень підготовки здобувачів вищої освіти з 100 % успішністю 

та 70–100 % якістю знань випускників. Здобувачі ступеня вищої освіти 

«бакалавр», «магістр» («спеціаліст») отримали 160 дипломів з відзнакою,  

28 випускників рекомендовано до вступу до аспірантури. 
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Таблиця 2.2.1. 

Контингент студентів очної форми навчання 
 

Спеціальність 

Чисельність 

студентів 
(станом на 

01.12.2017 р.) 

У тому числі 

В
сь

о
г
о

 

В т. ч. 

Чисельність 

студентів, що 

відвідують 

заняття 

В академічній 

відпустці 

Д
ер

ж
. 
за

м
. 

К
о
н

т
р

а
к

т
 

В
сь

о
г
о

 

З них 

В
сь

о
г
о

 

В т. ч. 

Д
ер

ж
. 
за

м
. 

З
а
 к

о
н

т
р

. 

Д
ер

ж
. 
за

м
. 

К
о
н

т
р

а
к

т
 

Денна форма навчання 

Спорт/Фізична культура і 

спорт  
335 96 239 333 96 237 2 0 2 

Здоров’я людини/Фізична 

терапія, ерготерапія 
85 47 38 84 47 37 1 0 1 

Історія/Історія та археологія 89 66 23 90 66 24 0 0 0 

Філологія (переклад)  258 106 152 258 106 152 0 0 0 

Філологія (українська)  116 93 23 116 93 23 0 0 0 

Філологія (англ., нім.)  279 128 151 278 128 150 1 0 1 

Соціологія  105 73 32 102 73 29 3 0 3 

Психологія 137 36 101 136 36 100 1 0 1 

Політологія 82 34 48 83 35 48 0 0 0 

Міжнародні відносини 208 52 156 209 52 157 0 0 0 

Міжнародна інформація 21 1 20 21 1 20 0 0 0 

Правознавство/Право 274 85 189 273 84 189 1 1 0 

Журналістика 72 20 52 72 20 52 0 0 0 

Економіка підприємства/ 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

103 46 57 103 46 57 0 0 0 

Фінанси і кредит/Фінанси, 

банківська справа та 

страхування 

217 120 97 217 120 97 0 0 0 

Облік і аудит/Облік і 

оподаткування 
99 60 39 99 60 39 0 0 0 

Публічне управління та 

адміністрування 
38 0 38 38 0 38 0 0 0 

Екологія, охорона 

НС/Екологія 
86 77 9 85 76 9 1 1 0 

Системний аналіз 82 57 25 82 57 25 0 0 0 
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Комп’ютерні 

науки/Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології 

354 286 68 354 286 68 0 0 0 

Інженерія програмного 

забезпечення 
87 16 71 87 18 71 0 0 0 

Комп’ютерна інженерія 210 168 42 210 168 42 0 0 0 

Геодезія/Геодезія, картографія 

та землеустрій 
85 72 13 85 72 13 0 0 0 

Приладобудування/ 

Автоматизація та КІТ 
115 105 10 115 105 10 0 0 0 

Соціальна робота 100 67 33 100 67 33 0 0 0 

Медицина 162 45 117 162 45 117 0 0 0 

Якість, стандартизація/ 

Менеджмент 
85 37 48 85 37 48 0 0 0 

Разом 3884 1993 1891 3877 1992 1885 10 2 8 

Вечірня форма навчання 

 20 0 20 20 0 20 0 0 0 

Разом 20 0 20 20 0 20 0 0 0 

Разом по очній формі 

навчання 
3904 1993 1911 3897 1992 1905 10 2 8 

 

Таблиця 2.2.2. 

Контингент студентів заочної форми навчання 
 

Спеціальність 

Чисельність студентів 

(станом на 

01.12.2017 р.) 
У тому числі 

В
сь

о
г
о

 

В т. ч. 

Чисельність 

студентів, що 

відвідують заняття 

В академічній 

відпустці 

Д
ер

ж
. 
за

м
. 

К
о
н

т
р

а
к

т
 

В
сь

о
г
о

 

З них 

В
сь

о
г
о

 

В т. ч. 

Д
ер

ж
. 
за

м
. 

З
а
 к

о
н

т
р

. 

Д
ер

ж
. 
за

м
. 

К
о
н

т
р

а
к

т
 

Здоров’я людини/ 

Фізична терапія, ерготерапія 
73 10 63 73 10 63 0 0 0 

Історія/Історія та археологія 24 9 15 24 9 15 0 0 0 

Філологія (переклад)  25 1 24 25 1 24 0 0 0 

Філологія (українська.)  3 0 3 3 0 3 0 0 0 

Філологія (англ., нім.)  64 3 61 64 3 61 0 0 0 

Політологія 17 4 13 17 4 13 0 0 0 

Міжнародні відносини 30 6 24 30 6 24 0 0 0 

Правознавство/Право 181 46 135 180 46 134 1 0 1 

Економіка підприємства/ 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

31 8 23 31 8 23 0 0 0 
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Фінанси і кредит/ 

Фінанси, банківська  

справа та страхування 

34 7 27 34 7 27 0 0 0 

Облік і аудит/ 

Облік і оподаткування 
4 1 3 4 1 3 0 0 0 

Публічне управління та 

адміністрування  
176 0 176 176 0 176 0 0 0 

Екологія, охорона НС/ 

Екологія 
17 5 12 17 5 12 0 0 0 

Системний аналіз 13 5 8 13 5 8 0 0 0 

Комп’ютерні науки/ 

Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології 

7 3 4 7 3 4 0 0 0 

Комп’ютерна інженерія 32 18 14 32 18 14 0 0 0 

Соціальна робота 33 9 24 33 9 24 0 0 0 

Разом 764 135 629 763 135 628 1 0 1 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2.2.1. Контингент студентів (2015–2017 рр.) 
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Рис. 2.2.2. Співвідношення студентів, які навчаються за кошти державного 

замовлення та за кошти фізичних (юридичних) осіб (2015–2017 рр.) 
 

Таблиця 2.2.3. 

Показники випуску фахівців у 2016−2017 н. р.  
 

№ 

з\п 

Шифр 

напряму 

підготовки, 

спеціальності 

Напрям підготовки, 

спеціальність 

Денна 

ф. н. 

Заочна 

ф. н. 

Бакалавр 

1 6.010202 Спорт 50 0 

2 6.010203 Здоров’я людини  20 9 

3 6.020302 Історія 22 0 

4 6.020303 Філологія  121 7 

5 6.030101 Соціологія 24 0 

6 6.030104 Політологія 17 4 

7 6.030201 Міжнародні відносини 26 0 

8 6.030401 Правознавство 39 22 

9 6.030504 Економіка підприємства  13 0 

10 6.030508 Фінанси і кредит  42 11 

11 6.030509 Облік і аудит 21 6 

12 6.040106 Екологія, охорона НС та збалансоване природокористування 19 0 

13 6.050101 Комп’ютерні науки  66 0 

14 6.050102 Комп’ютерна інженерія 42 2 

15 6.051003 Приладобудування  32 0 

16 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій 5 0 

17 6.130102 Соціальна робота 34 15 

Разом: 593 76 
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Спеціаліст 

1 227 Фізична реабілітація 9 0 

2 081 Право 27 22 

3 7.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) 4 0 

4 7.05100307 Медичні прилади і системи 3 0 

Разом: 43 22 

Магістр 

1 8.01020302 Фізична реабілітація 9 0 

2 8.02030201 Історія 10 1 

3 8.02030304 Переклад 16 0 

4 8.02030301 Українська мова і література 10 0 

5 8.02030302 Мова і література 22 2 

6 8.03010101 Соціологія 8 0 

7 8.03010401 Політологія (за сферами політичної діяльності) 8 1 

8 8.03020101 Міжнародні відносини 10 4 

9 8.03050401 Економіка підприємства 15 1 

10 8.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) 15 13 

11 8.03050901 Облік і аудит 11 0 

12 8.04010601 Екологія та охорона НС 13 2 

13 8.04030302 Системи і методи прийняття рішень 17 4 

14 8.05010104 Системи штучного інтелекту 8 0 

15 8.05010202 Системне програмування 16 0 

16 8.05100307 Медичні прилади і системи 10 0 

17 8.13010201 Соціальна робота 15 5 

18 8.18010010 Якість, стандартизація та сертифікація 12  

19 8.15010002 Державна служба 0 70 

Разом: 225 103 
 

З травня 2017 року в інституті державного управління ЧНУ імені Петра 

Могили двічі на місяць проводиться атестація осіб, які претендують на зайняття 

посади державної служби щодо вільного володіння державною мовою. 

Загальна кількість учасників атестації, які отримали посвідчення протягом 

травня – грудня 2017 р. складає 708 осіб.  

На базі Інституту державного управління у 2017 році пройшли підвищення 

кваліфікації з питань запобігання корупції 650 державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування. 

200 державних службовців, посади яких належать до 1–5 групи оплати 

праці та посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 

першої-четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування, отримали 

сертифікат про підвищення кваліфікації з питань Європейської інтеграції в 

умовах реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

Спільно з департаментом Житлово-комунального господарства Миколаївської 

міської ради проведено підвищення кваліфікації за програмою «Організація та 

управління діяльністю Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку на 

основі наукових розробок». За результатами навчання 25 осіб отримали 

сертифікат «Управитель ОСББ». 

За звітний період у навчально-науковому інституті післядипломної освіти 

курси підвищення кваліфікації пройшло 129 осіб. 
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Рис. 2.2. 3. Нагода ЧНУ (Форум кращих роботодавців Миколаївщини під гаслом 

«Грані співпраці в контексті новітніх змін», 14 грудня 2017 р.) 

 

Таблиця 2.2.4. 

Перепідготовка спеціалістів та підвищення кваліфікації фахівців 
 

№ 

з/п 

Номер та дата 

договору 

Назва 

спеціальності 

Кількість 

слухачів, 

які 

закінчили 

навчання, 

осіб 

1. Миколаївський обласний центр зайнятості 

1.1) Договір № 1400/132/16 від 23.12.2016 р. 

(Обласний ЦЗ) 

Практичний WEB-дизайн: 

проектування, створення та 

супроводження WEB-вузла 

16 

1.2) Договір № 1400/33/17 від 04.04.2017 р. 

(Обласний ЦЗ) 

Новітні інформаційні 

технології в сфері 

бухгалтерського та 

податкового обліку 

10 

1.3) Договір № 1400/72/17 від 29.08.2017 р. 

(Обласний ЦЗ) 

Навчання англійської мови за 

професійним спрямуванням 
8 

1.4) Договір № 1400/56/17 від 20.06.2017 р. 

(Обласний ЦЗ) 

Сучасні інформаційні 

технології аналізу та обробки 

даних  

6 

1.5) Договір № 1400/1/17 від 24.01.2017 р. 

(Обласний ЦЗ) 

Основи адміністрування 

програми бухгалтерського 

обліку «1С: Підприємство» 

19 

Разом по Миколаївському обласному та районним центрам зайнятості 59 

2. Проект «Україна-Норвегія» 

2.1.) Договір № 11/17 від 01.02.2017 р. з 

МФСА  

Практичний Веб-дизайн: 

проектування, створення та 

супроводження Веб-вузла 

33 



27 

 

2.2) Договір № 28/17від 31.08.2017 р. з 

МФСА 

Організація підприємницької 

діяльності та інформаційні 

технології у сфері малого та 

середнього бізнесу 

31 

Разом по проекту  64 

3. Підвищення кваліфікації за індивідуальними договорами 

3.1) За індивідуальними договорами зі 

студентами 

Іспанська мова для початківців 

з елементами ділового 

мовлення 

6 

Разом за індивідуальними договорами  6 

Разом за 2017 рік 129 

 

Згідно з Європейською освітянською практикою для організації 

ефективного зворотного зв’язку в університеті запроваджено технологію 

соцопитування «Навчальний процес очима студентів». Метою якого є 

удосконалення навчально-виховного процесу в сучасних умовах, крім того, 

результати анкетування враховуються при укладанні контрактів з викладачами. 

 

 

2.3. Автоматизація управління навчальним процесом  

 

В ЧНУ ім. Петра Могили з метою оптимізації інформаційного 

забезпечення управління діяльності ВНЗ розробляється модульна ієрархічна 

автоматизована інформаційна інтегрована система, що дозволить автоматизувати 

управління навчальним процесом – АСУ «Університет», яка забезпечує: 

– електронний документообіг;  

– формування планів та консолідованої звітності;  

– підтримувати розподілену обробку інформації і колективну роботу 

користувачів системи; 

–  використовувати єдину систему класифікації та кодування;  

– оперативну аналітичну обробку даних. 

Особливостями АСУ «Університет» є: 

– модульна побудова системи, що забезпечує збільшення і можливість 

заміни модулів системи; 

– єдина технологічна база на основі єдиного ядра в рамках інформаційного 

простору ВНЗ; 

– єдина БД контингенту ВНЗ (студентського та професорсько-

викладацького), що виключає дублювання інформації; 

– оперативний доступ до єдиної БД з поділом прав користувачів; 
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– формування бази даних з документообігу ВНЗ; 

– формування рейтингу студента згідно положення, схваленого Вченою 

радою ЧНУ імені Петра Могили від 12.01.2017 р. протокол № 5. 

Система створюється за технологією, яка дозволяє без великих змін 

реалізувати нові можливості на базі наявних розроблених моделей. 

Автоматизована система управління «Університет» складається з 

наступних підсистем (рис. 2.3.1–2.3.7): 

 

Рис. 2.3.1. Перелік підсистем, що входять  

до бази даних АСУ «Університет» 

 

База даних містить інформацію, що включає в себе впорядкований набір 

даних про інститути (факультети), спеціальності та групи, кафедри, всі 

дисципліни навчального плану, професорсько-викладацький склад, аудиторний 

фонд та навчальні плани спеціальностей з урахуванням років прийому. 

 

 

Рис. 2.3.2. Розподіл бази даних АСУ «Університет» 

1 
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Рис. 2.3.3. Структура підсистеми «Навчально-методичний відділ» 

 

 

Рис. 2.3.4. Структура підсистеми «Деканат» 



30 

 

 

Рис. 2.3.5. Структура підсистеми «Кадри» 

 

 

Рис. 2.4.6. Структура підсистеми «Кафедра» 
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Рис. 2.3.7. Структура підсистеми «Розклад»  
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В ході роботи вирішені наступні завдання: 

 

1. Автоматизовано облік навчальних планів. 

 

2. Створена база даних контингенту студентів. 

 

3. Створена база даних контингенту викладачів. 

4. Автоматизовано формування потоків академічних груп, робочих 

навчальних планів, навчального навантаження кафедр. 
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5. Автоматизовано формування звітних форм: 

5.1. Звіт з інформацією про кількість студентів з урахуванням форм 

фінансування (держзамовлення, контракт) по курсах, спеціальностях, 

факультетах та інститутах. За цією інформацією обраховується загальний дохід 

кожної спеціальності. 

5.2. Графік навчального процесу усіх спеціальностей університету на 

навчальний рік. 
 

 
 

5.3. Розрахунок фонду заробітної плати по кафедрі (спеціальність, 

спеціалізація). 
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5.4. Загальний аналітичний звіт про навантаження та штатний розпис усіх 

структурних підрозділів університету (інститутів, факультетів, кафедр).  

5.5. Звіт про загальну кількість студентів за спеціальностями по курсах, 

групах, форм фінансування. 

 
Автоматизація управління навчальним процесом дозволила виконати 

бюджетування усіх спеціальностей університету та виявити неприбуткові чи 

малоприбуткові спеціальності. Це дає можливість коригувати план прийому по 

кожній спеціальності. 

Ще одною можливістю АСУ «Університет» є здатність щорічно 

аналізувати всю інформацію, яка обробляється в базі даних. 
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2.4. Центр соціально-психологічної підтримки, 

професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню 

 

Основною ідеєю створення Центру соціально-психологічної підтримки, 

професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню є підвищення 

ефективності навчання студентів, формування їх мотивації щодо майбутньої 

професійної діяльності, розвиток професійної «Я-концепції», розробка життєвих 

перспектив, через створення спеціального освітнього простору, який детермінує 

психологічну готовність до майбутньої професійної діяльності, мобільність, 

ініціативність майбутнього фахівця; збереження психічного здоров’я 

студентської молоді.  

Мета центру: 

– психологічний супровід навчально-виховного процесу; 

– розвиток і формування зрілої професійно-орієнтованої особистості 

студентів; 

– створення умов збереження психологічного здоров’я всіх учасників 

навчально-виховного процесу засобами психології і соціальної педагогіки. 

Основні завдання діяльності центру: 

– підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного 

процесу, гуманізація стосунків у студентських і викладацьких колективах 

завдяки: 

– проведенню конференцій для батьків з питань організації навчально-

виховного процесу та психологічних особливостей студентів першокурсників; 

– організації та проведенню тренінгових сесій для молодих науковців, 

викладачів в їхньому професійному самовдосконаленні (передусім це стосується 

налагодження ефективного контакту зі студентами, спроби знайти оптимальні 

способи педагогічного впливу на них, вироблення доброзичливого ділового 

стилю спілкування, дотримання педагогічного такту, допомога у розв’язанні 

конфліктів). 

Таким чином, основною метою даних тренінгів є сприяння особистісній 

інтеграції студентів і викладачів, узгодження їхніх особистих, соціальних та 

економічних інтересів. Завдання психолога:  

 – визначити причини таких складнощів, які можуть укорінюватися в 

когнітивній або особистісній сфері студента, та надати конкретні рекомендації з 

їх подолання; для студентів – основним завданням є психологічна підготовка 

висококваліфікованого фахівця, що не лише володіє необхідним обсягом 

теоретичних знань, практичних умінь і навичок, а й має необхідні професійно 

значущі особистісні якості, котрі дають йому змогу успішно адаптуватися до 

майбутньої діяльності, прагнути фахового й особистісного самовдосконалення, 
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тобто бути конкурентоспроможним професіоналом, який не зупиняється у 

своєму розвитку, і як результат – побудова позитивної життєвої стратегії; 

– забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-

виховного процесу, яке здійснюється передусім через індивідуальні консультації, 

бесіди, інші форми терапевтичного впливу під час розв’язання гострих життєвих 

проблем, криз, внутрішніх конфліктів. Зміст психотерапевтичної допомоги 

полягає у розробці адекватних форм поведінки, формування комунікативних 

умінь у різноманітних життєвих, навчальних та професійних ситуаціях всіх 

учасників навчально-виховного процесу, надання психолого-педагогічної 

допомоги студентам, які перебувають у кризовій життєвій ситуації, з метою 

адаптації їх до умов навчання у ВНЗ та соціального середовища; 

– сприяння повноцінному особистісному розвитку студентів та створення 

відповідних належних психологічних умов для формування у них мотивації до 

навчання, самореалізації творчих здібностей, самовиховання і розвитку шляхом 

проведення соціальних і психологічних досліджень студентської молоді з 

різноманітних питань життєдіяльності, моніторингу соціальних процесів у ВНЗ 

та психічного розвитку окремих студентів, визначення причин, що ускладнюють 

особистісний розвиток, навчання та взаємини в колективі; здійснення психолого-

педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психічному та особистісному 

розвитку і поведінці, проектування змісту і напрямків індивідуального розвитку 

студента, його життєвих планів, формування професійного самовизначення та 

позитивної життєвої перспективи; 

– психологічне забезпечення профілактики девіантної та адиктивної 

поведінки серед студентів.  

 

Університетський студентський сервіс: Інклюзивна освіта 

Вперше принцип рівності прав людей із інвалідністю, який передбачає, що 

кожний індивідуум має рівні можливості для участі у житті суспільства, був 

проголошений у «Стандартних правилах забезпечення рівних можливостей для 

інвалідів». Це означає, що люди з інвалідністю мають отримувати необхідну 

підтримку в процесі набуття освіти, організації їх трудової діяльності та 

суспільному житті. 

Процес навчання людей із функціональними обмеженнями тісно 

пов’язаний із процесом їх соціалізації упродовж усього життя, тому інтеграція 

таких людей у навчальний процес суттєво полегшує їх подальшу інтеграцію у 

суспільство, оскільки передбачає спільне навчання людей із інвалідністю з 

іншими людьми. 

Інклюзивна освіта – один з основних напрямків роботи ЧНУ ім. Петра 

Могили. Задля компенсації функціональних обмежень, що впливають на якість 
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навчання студентів з інвалідністю та надання необхідної підтримки в 

інтегрованому освітньому середовищі університету, передбачений супровід 

навчання студентів з інвалідністю. На сьогодні він здійснюється за такими 

напрямами: психологічна, соціальна та професійна адаптація. Психологічний 

супровід студентів розпочинається на етапі вступу і здійснюється впродовж 

усього терміну навчання. Психологічний і соціальний супроводи тісно пов’язані 

між собою і спрямовані на підвищення ефективності навчання за рахунок 

вирішення психологічних проблем студентів, які заважають пізнавальній 

діяльності, а також набуття ними навичок, що покращують адаптацію до 

навчального процесу та сприяють формуванню життєвої компетентності і 

майбутньому працевлаштуванню. 

На сьогодні ЧНУ ім. Петра Могили став альма-матір’ю успішних 

випускників з обмеженими можливостями, які навчалися тут ще з часів 

заснування нашого ВНЗ, тобто з 1996 року. Однак найбільш активну і ефективну 

роботу з розвитку інклюзії університет розпочав 8 років тому. За цей час у ЧНУ 

ім. Петра Могили вищу освіту отримали більше 300 студентів з обмеженими 

фізичними можливостями. На сьогодні ми маємо 74 студента з інвалідністю, які 

навчаються на різних факультетах університету.  

Наші студенти отримують стипендії президента України, стають 

переможцями міжнародних спортивних змагань, реалізовують себе у державній 

службі, громадській діяльності та інших сферах життя, так, наприклад: 

Віктор Антипенко, студент 2 курсу факультету фізичного виховання і 

спорту ЧНУ імені Петра Могили, завоював бронзову нагороду з греко-

римської боротьби у ваговій категорії до 98 кг. 

 

 
Рис. 2.4.1. Віктор Антипенко, студент 2 курсу ФФВС 

 

Стипендії президента України отримали спортсмени-паралімпійці, 

студенти ЧНУ ім. Петра Могили – чемпіон ХV літніх Паралімпійських ігор 

2016 року з плавання Геннадій Бойко, бронзовий призер ХV літніх 
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Паралімпійських ігор 2016 року з фехтування на візках Олег Науменко та 

бронзовий призер ХV літніх Паралімпійських ігор 2016 року з плавання 

Сергій Паламарчук. 

 

 
Рис. 2.4.2. Спортсмени-паралімпійці,  

що отримали стипендії президента України 
 

Університетський студентський сервіс:  

Сприяння професійному розвитку та працевлаштуванню студентів 

Пріоритетні напрямки розвитку Центру: 

– сприяння розвитку тренінгових форм роботи у вищому навчальному 

закладі та їх організаційно-методичне забезпечення; 

– створення групи висококваліфікованих спеціалістів (тренерів та 

психологічних консультантів) для проведення тренінгів, майстер-класів, 

семінарів, що матимуть на меті організацію психологічної допомоги людям у 

пізнанні себе і вирішенні питань, пов’язаних із внутрішнім світом та 

психологічними проблемами особистості; 

– поширення психологічних послуг для учасників навчально-виховного 

процесу університету та всіх бажаючих співробітників; 

– залучення майбутніх практичних психологів, соціальних педагогів та 

соціальних робітників до роботи центру з метою формування професійної 

компетентності у процесі практичної діяльності студентів, які навчаються за 

відповідними спеціальностями; 
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– розширення школи волонтерів із числа викладачів та студентів 

університету; 

– здійснення соціально-психологічної підтримки студентів з обмеженими 

можливостями з метою ефективної адаптації до навчально-виховного процесу та 

сприяння формуванню професійної компетентності; 

– сприяння професійній адаптації студентів, кінцевою метою якої є 

професійна ідентифікація майбутніх фахівців. 

ЧНУ імені Петра Могили організовує та проводить заходи, спрямовані на 

популяризацію психолого-соціальних та професійних знань (лекції, семінари, 

тренінги, круглі столи та ін.), сприяє практичній підготовці високо-

кваліфікованих фахівців, надає студентам та випускникам послуги, пов’язані з 

профорієнтацією та підготовкою до роботи за отриманою професією. Також з 

метою професійного розвитку Центр залучає до своєї діяльності студентів, які 

мають змогу розвинути свої професійно важливі якості, реалізувати себе у 

написанні проектів та волонтерській діяльності.  

Так, 28 березня 2017 році в рамках щорічних заходів з підвищення 

професійної компетентності студентів, було вдруге організовано ділову гру 

«Businessоpportunities». Участь приймали всі факультети ЧНУ ім. Петра Могили, 

які представляли розроблені проекти.  

Студенти мали можливість проявити свої лідерські якості, застосувати 

знання і навички на практиці, отримати важливий досвід співпраці з успішними 

підприємцями та бізнес-структурами міста. Оцінку проектів надавали 

представники бізнесу, банків і провідні викладачі вузів в якості членів журі. 

 

 
Рис. 2.4.3. Ділова гра «Businessоpportunities» 
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У вересні в ЧНУ ім. Петра Могили відбувся День кар’єри «Зорієнтування 

випускників півдня України до імплементування Європейських стандартів та 

отримання можливостей підвищення професійного рівня за кордоном», 

основною метою якого є налагодження діалогу між роботодавцями та молоддю, 

яка шукає місце роботи. 

Під час заходу мер міста урочисто підписав і вручив рішення 

Миколаївської міської ради про створення у Миколаєві Центру соціально-

психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, яка 

тимчасово буде розташована в корпусі № 10 університету, на час поки буде 

продовжуватись капітальний ремонт будівлі на вул. Садовій. 
 

 

Рис. 2.4.4. Міський голова Миколаєва Сєнкевич О. Ф. 

та ректор ЧНУ імені Петра Могили Клименко Л. П. 
 

У заходах взяли участь представники найкращих компаній міста, серед 

яких представники великих європейських компаній. Поспілкуватися з їх 

менеджерами, дізнатися про наявні вакансії, записатися на стажування чи одразу 

ж пройти співбесіду могли всі охочі учасники заходу. 

Продовжився захід дискусійним клубом на тему «Чи є місце молоді України 

у європейському просторі?», де виступили президент Всеукраїнської асоціації 

«Центр підтримки бізнесу» Артем Ващиленко, заступник начальника Управління 

молодіжної політики Миколаївської міської ради Олександр Рябенко і начальник 

відділу Миколаївського обласного центру зайнятості Наталія Русанова.  

Таким чином, реалізуючи основну мету діяльності Центру – підвищення 

ефективності навчально-виховного процесу засобами психології та педагогіки, 

створення умов для повноцінного особистісного розвитку, позитивної 

соціалізації, професійного становлення та життєвого самовизначення з метою 

формування психологічної та фізичної готовності фахівця на якісно новому рівні 

– можливо підвищити якість професійної освіти, зміцнити здоров’я нації, досягти 

європейського рівня освіти. 
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2.5. Психологічна служба 

 

Основною метою діяльності психологічної служби є підвищення 

ефективності навчально-виховного процесу засобами психології, створення умов 

для повноцінного особистісного розвитку, позитивної соціалізації, професійного 

становлення та життєвого самовизначення для формування психологічної та 

фізичної готовності майбутнього фахівця працювати за обраним фахом на якісно 

новому рівні, що дозволяє підвищити конкурентоспроможність випускника 

університету. Основними завданнями є: 

– підвищення психологічної культури усіх учасників навчально-виховного 

процесу, гуманізація стосунків у студентських та викладацьких колективах; 

– здійснення психологічного та соціально-педагогічного супроводу 

розвитку студентів; 

– сприяння повноцінному особистісному розвитку студентів та створення 

належних умов для формування у них мотивації до навчання, самореалізація 

творчих здібностей, самовиховання та саморозвитку; 

– гармонізації соціально-психологічного клімату у студентських 

академічних групах; 

– розвиток комунікативних здібностей, зменшення конфліктності серед 

студентів та зміцнення стресостійкості у студентів. 

У Центрі соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та 

сприяння працевлаштуванню ЧНУ ім. Петра Могили досвідченими психологами 

проводяться психологічні консультування для студентів, тренінги спрямовані на 

згуртування студентських колективів, формування толерантного ставлення один 

до одного у групі, тренінги зі сприяння працевлаштуванню студентів. 

Психологічний супровід навчально-педагогічної діяльності передбачає: 

– адаптацію до навчання у вищих навчальних закладах та першого 

робочого місця; 

– набуття студентами комунікативних, організаторських, лідерських, 

управлінських компетенцій; 

– консультування з питань особистісного та професійного зростання; 

– організація психологічної підтримки професійного розвитку; 

– роботу зі студентами з обмеженими фізичними можливостями; 

– психологічний супровід студентських сімей; 

– профілактику адиктивної та девіантної поведінки. 

На виконання визначених завдань у 2017/2018 навчальному році в 

навчальному плані студентів 1 та 2 курсів введено по 9 годин для проведення 

психологічних тренінгів. Цей час розподілено на три тематичних напрямки та 

вирішено впровадити в першому семестрі задля прискорення та ефективності 

адаптації студентів до нових умов університетської дійсності. 
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Перший тренінг спрямовано на поглиблене знайомство студентів між 

собою, оцінка групової динаміки колективу, згуртування групи та актуалізацію 

командного духу, зняття психологічних бар’єрів у спілкуванні та формування 

стійкої довіри до одногрупників, оцінка сприйняття студентського життя, 

адаптація до нового статусу «студент», виявлення емоційного ставлення до 

університету, факультету, обраної спеціальності та професії, оцінка учбової 

мотивації та готовності до навчання, актуалізація професійних навиків та 

якостей. Як показує практика, такі адаптаційні тренінгові заходи набагато 

покращують соціально-психологічний клімат в групі, стосунки між студентами в 

ній, а також взаємозв’язок, що показує залежність загального емоційного стану 

студента, його навчальних досягнень та бажання вчитися від стосунків у 

середині групи та рівня її згуртованості. 

 

 
Рис. 2.5.1. Психологічний тренінг адаптації першокурсників  

 

Другий тренінг спрямований на виявлення та усунення труднощів у 

міжособистісному спілкуванні студентів між собою та в інших сферах їхнього 

життя, навчання навичкам самоконтролю у спілкуванні, розвиток 

комунікативних здібностей та відпрацювання основних навичок комунікації на 

практиці і конфліктних ситуацій в групі та поза університетським життям. 

Третій тренінг сплановано проводити безпосередньо перед сесією 

передбачає практичну роботу зі стресами та основними психологічними 

формами захисту, відпрацювання способів релаксації та підвищення 

працездатності студента в стресових умовах. 

Для студентів другого курсу в тренінги додатково включені вправи на 

рефлексію першого року навчання, власну оцінку його успішності, формування 

позитивного «Я»-образу для покращення емоційного стану, розвиток учбової 

мотивації та навичок цілепокладання. 
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Окрім планових тренінгів для студентів додатково проводяться тренінги 

для дорадників груп щодо інноваційних та інтерактивних методів та технологій у 

виховній роботі та навчанні, а також тренінги за запитом. Тобто група студентів 

чи дорадник може звернутися до провідних фахівців Центру зі зверненням щодо 

розробки та проведення тренінгу на запропоновану ними тематику.  

 

 

2.5.2. Тренінг для дорадників економічного факультету 
 

  
Рис. 2.5.3. Тренінг «Психологічне здоров’я особистості» 

 

Заходи сприяють формуванню ціннісних орієнтацій серед молоді, 

життєвих компетенцій у студентів, необхідних для успішної інтеграції в 

сучасне суспільство для їх відповідної конкурентоспроможності, створенню 

умов для повноцінного особистісного розвитку, позитивної соціалізації, 

професійного становлення та життєвого самовизначення, а також 

профілактики негативних явищ у студентському середовищі. 

Для дослідження та оцінки психологами Центру емоційного стану, 

особливостей поведінки та характерологічних особливостей студентів, 

визначення студентів з групи ризику та посиленого спостереження та контролю 

їх станів також розроблено, апробовано та впроваджено психологічно-
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діагностичний комплекс для студенів. В психологічно-діагностичний комплекс 

включені такі тести: копінг-стратегії в стресових ситуаціях, оцінка агресивності 

за тестом Ассінгера, тестування реактивної та ситуативної тривожності, оцінка за 

шкалою депресії. Також студенти заповнюють бланк самоаналізу щодо 

результатів тестування та проходження тренінгів. Обробка результатів 

діагностики й бланків самоаналізу студентів за допомогою волонтерів 

факультету соціології надасть поширену інформацію щодо психологічних станів 

всіх студентів 1 та 2 курсів, а студенти-волонтери матимуть змогу отримати 

досвід та практику на базі Центру соціально-психологічної підтримки. 

Студенти та викладачі ЧНУ ім. Петра Могили в Центрі соціально-

психологічної підтримки можуть отримати консультацію психолога за 

індивідуальним запитом. Така можливість має забезпечити психологічну 

підтримку, доступ до власних ресурсів та гармонізувати емоційний та 

психологічний стан тих, хто звернувся, зменшити кількість стресових розладів та 

психологічних навантажень на студентів та викладачів, сприяти посиленню 

довіри до керівництва ЧНУ, що піклується про власних працівників та студентів. 

 

Консультативний центр 

Центр соціально-психологічної допомоги надає психологічне консультування 

а саме : 

– індивідуальне консультування для студентів 

– групове консультування  

– надання просвітницької інформації про психологічне здоров’я та 

психологічну допомогу. 

Студентські роки сповнені багатьма важливими змінами, новими 

стосунками та подіями. У багатьох студентів ці зміни можуть викликати почуття 

збентеження, невпевненості, смутку та тривоги. Але людина не мусить 

залишатися з цими переживаннями наодинці. Студенти та викладачі ЧНУ  

ім. Петра Могили в Центрі соціально-психологічної підтримки можуть отримати 

консультацію психолога за індивідуальним запитом. Така можливість має 

забезпечити психологічну підтримку, доступ до власних ресурсів та 

гармонізувати емоційний та психологічний стан тих, хто звернувся, зменшити 

кількість стресових розладів та психологічних навантажень на студентів та 

викладачів, сприяти посиленню довіри до керівництва ЧНУ, що піклується про 

власних працівників та студентів. 

Як один із варіантів вирішення даної проблематики, в Центрі соціально-

психологічної підтримки організовано роботу дискусійного студентського клубу 

«Психологічний майданчик», який виконує функції групи підтримки для 

студентів. Зустрічі клубу «Психологічний майданчик» заплановані на другий 
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семестр 2017/2018 навчального року та проходитимуть щонеділі у зручний для 

викладачів та студентів час. Всі бажаючі можуть приєднатися до зустрічей клубу 

та разом з психологом обговорити актуальні теми молоді, студентського життя 

та інше. Тематики зустрічей можуть бути запропоновані як психологом, так і 

учасниками клубу, та відповідно до тематики розроблюється комплекс вправ, 

задач та ігор для кожної зустрічі «Психологічного майданчику». 

Будь-який студент чи викладач ЧНУ також має змогу долучитися до 

зустрічей на Кінотренінгах. Кінотренінг – це відносно новий напрямок в 

навчальній та психологічній роботі, в якому фільм використовується як метод 

саморозвитку.  

Деякі цілі Кінотренінга: 

– розвиток психологічної та професійної компетентності; 

– розвиток інтелектуальних навичок; 

– розвиток рефлексії та емоційної сфери; 

– розвиток навичок вирішення проблем; 

– зняття стресу та формування позитивного мислення; 

– самоаналіз, усвідомлення та переосмислення себе, свого життя, цілей та 

потреб; 

– навчання розшифровування символічного ряду. 

Кінотренінг дає змогу зробити несподівані відкриття в тісному колі, 

можливість проживати почуття героя, як свої власні, залишатися з післясмаком 

для подальшої роботи над собою. Кінотренінг також проходить щонеділі, 

відвідування для студентів факультативне, за бажанням. 

Будь-який фільм може стати приводом до пізнання себе і оточуючих, а 

значить – до поліпшення свого життя, до зміни, до усвідомлення, тобто до 

еволюції. Саме тому було започатковано серію кінотренінгів, присвячених 

розвитку особистості, її професійних та особистісних навичок, самопізнанню та 

емоційному комфорту. 

 
Рис. 2.5.4. Кінотренінг «Мрії без меж» для кураторів груп, провідних фахівців, 

викладачів, студентів, у тому числі з особливими потребами 

 



48 

 

2.6. Ліцензування та акредитація 

 

За звітний період акредитовано 6 спеціальностей за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «бакалавр» та 8 спеціальностей за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «магістр» (таблиця 2.6.1.). 

 

Таблиця 2.6.1. 

Спеціальності, які акредитовано 

за ІІ, ІV рівнем у 2017 році 
 

№ 

з/п 

Шифр і назва 

галузі знань 

Шифр і назва 

спеціальності 

Рівень 

акредитації 

1 
0305 Економіка та 

підприємництво 
6.030508 Фінанси і кредит  ІІ 

2 
0305 Економіка та 

підприємництво 

8.03050801 Фінанси і кредит (за 

спеціалізованими програмами) 
IV 

3 1301 Соціальне забезпечення 6.130102 Соціальна робота ІІ 

4  1301 Соціальне забезпечення 8.13010201 Соціальна робота IV 

5 0301 Соціально-політичні науки 6.030104 Політологія ІІ 

6 0301 Соціально-політичні науки 8.03010401 Політологія IV 

7 0203 Гуманітарні науки 6.020303 Філологія ІІ 

8 0203 Гуманітарні науки 
8.02030304 Переклад  

(англійська та німецька мови) 
IV 

9 0401 Природничі науки 

6.040106 Екологія, охорона 

навколишнього середовища та 

збалансоване 

природокористування 

ІІ 

10 0401 Природничі науки 
8.04010601 Екологія та охорона 

навколишнього середовища 
IV 

11 0304 Право 6.030401 Правознавство ІІ 

12 1501 Державне управління 8.15010002 Державна служба IV 

13 1801 Специфічні категорії 
8.18010010 Якість, 

стандартизація та сертифікація 
IV 

14 0305 Економіка та підприємництво 8.03050901 Облік і аудит IV 

 

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України «Про узагальнення 

переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та 

переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей» від 
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19.12.2016 № 1565 переоформлені сертифікати акредитованих спеціальностей 

відповідно до наказу від 06.11.15 № 1151 «Про особливості запровадження 

переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 29.04.2015 № 266. 

Загальна кількість ліцензованих спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти станом на 01.12.2017 згідно з актом 

узгодження переліку спеціальностей, затвердженому у МОН 08.12.2015 досягла 

27 спеціальностей відповідних галузей знань за першим (бакалаврським) рівнем, 

24 – за другим (магістерським) рівнем та 9 – за третім (науковим) рівнем – PhD. 

 

Таблиця 2.6.2. 

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили 
 

№ 

з/п 

Ш
и

ф
р

 г
а

л
у

зі
 

зн
а

н
ь

 

Назва 

галузі знань 

Код напряму 

підготовки, 

спеціальності, 

виду освітньої 

послуги 

Найменування 

напряму 

підготовки, 

спеціальності, 

виду освітньої 

послуги 

Ліцензований 

обсяг 

Номер рішення за 

кожною 

спеціальністю 

(протокол АКУ, 

наказ МОН, в 

якому приймалося 

рішення до даної 

спеціальності) д
ен

н
а

 ф
о

р
м

а
 

за
о

ч
н

а
 

ф
о

р
м

а
 

в
е
ч

ір
н

я
 

ф
о

р
м

а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів: (відповідно до постанов 

Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 р. № 1719, від 27.08.2010 р. № 787) 

Підготовка бакалаврів 

1 0102 

Фізичне виховання, 

спорт і здоров’я 

людини 

6.010202 Спорт 50 0 
 

наказ МОН від 

15.07.2014  

№ 2642л 

2 0102 

Фізичне виховання, 

спорт і здоров’я 

людини 

6.010203 
Здоров’я 

людини 
30 30 

 

наказ МОН від 

28.07.2015  

№ 1709л 

3 0203 Гуманітарні науки 6.020302 Історія 40 40 
 

наказ МОН від 

28.07.2015  

№ 1709л 

4 0203 Гуманітарні науки 6.020303 Філологія 210 30 
 

наказ МОН від 

08.01.2014 № 1л 

5 0301 
Соціально-політичні 

науки 
6.030101 Соціологія 50 50 

 

наказ МОН від 

28.07.2015  

№ 1709л 

6 0301 
Соціально-політичні 

науки 
6.030102 Психологія 60 0 

 

наказ МОН від 

11.06.2014  

№ 2323л 

7 0301 
Соціально-політичні 

науки 
6.030104 Політологія 75 75 

 

наказ МОН молодь 

і спорту від 

13.07.2012  

№ 2325л 

8 0302 
Міжнародні 

відносини 
6.030201 

Міжнародні 

відносини 
50 50 

 

наказ МОН від 

03.10.2013  

№ 264 8л 
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№ 

з/п 

Ш
и

ф
р

 г
а

л
у

зі
 

зн
а

н
ь

 
Назва 

галузі знань 

Код напряму 

підготовки, 

спеціальності, 

виду освітньої 

послуги 

Найменування 

напряму 

підготовки, 

спеціальності, 

виду освітньої 

послуги 

Ліцензований 

обсяг 

Номер рішення за 

кожною 

спеціальністю 

(протокол АКУ, 

наказ МОН, в 

якому приймалося 

рішення до даної 

спеціальності) д
ен

н
а

 ф
о

р
м

а
 

за
о

ч
н

а
 

ф
о

р
м

а
 

в
е
ч

ір
н

я
 

ф
о

р
м

а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 0302 
Міжнародні 

відносини 
6.030204 

Міжнародна 

інформація 
30 0 

 

наказ МОН від 

11.06.2014  

№ 2323л 

10 0303 
Журналістика та 

інформація 
6.030301 Журналістика 50 0 

 

наказ МОН від 

05.12.2014  

№ 3090л 

11 0304 Право 6.030401 Правознавство 60 60 
 

наказ МОН від 

28.07.2015  

№ 1709л 

12 0305 
Економіка та 

підприємництво 
6.030504 

Економіка 

підприємства 
30 30 

 

наказ МОН від 

28.07.2015 

№ 1709л 

13 0305 
Економіка та 

підприємництво 
6.030508 

Фінанси і 

кредит 
90 40 

 

наказ МОН молодь 

і спорту від 

01.06.2012 

№ 2117л 

14 0305 
Економіка та 

підприємництво 
6.030509 Облік і аудит 30 30 

 

наказ МОН від 

28.07.2015 

№ 1709л 

15 0306 
Менеджмент і 

адміністрування 
6.030601 Менеджмент 25 0 

 

наказ МОН від 

03.07.2015 

№ 1683л 

16 0401 Природничі науки 6.040106 

Екологія, 

охорона 

навколишнього 

середовища та 

збалансоване 

природокористу

вання 

45 40 
 

наказ  

МОН молодь і 

спорту від 

13.07.2012 

№ 2325л 

17 0403 
Системні науки та 

кібернетика 
6.040303 

Системний 

аналіз 
25 0 

 

наказ МОН молоді 

і спорту від 

12.10.2012 

№ 2491л 

18 0501 

Інформатика та 

обчислювальна 

техніка 

6.050101 
Комп’ютерні 

науки 
115 100 

 

наказ МОН від 

28.07.2015 

№ 1709л 

19 0501 

Інформатика та 

обчислювальна 

техніка 

6.050102 
Комп’ютерна 

інженерія 
60 60 

 

наказ МОН від 

28.07.2015 

№ 1709л 

20 0510 

Метрологія, 

вимірювальна техніка 

та інформаційно-

вимірювальні 

технології 

6.051003 
Приладо-

будування 
60 30 

 

наказ МОН від 

28.07.2015 

№ 1709л 

21 0601 
Будівництво та 

архітектура 
6.060101 Будівництво 60 0 

 

наказ МОН від 

11.06.2014 

№ 2323л 
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№ 

з/п 

Ш
и

ф
р

 г
а

л
у

зі
 

зн
а

н
ь

 
Назва 

галузі знань 

Код напряму 

підготовки, 

спеціальності, 

виду освітньої 

послуги 

Найменування 

напряму 

підготовки, 

спеціальності, 

виду освітньої 

послуги 

Ліцензований 

обсяг 

Номер рішення за 

кожною 

спеціальністю 

(протокол АКУ, 

наказ МОН, в 

якому приймалося 

рішення до даної 

спеціальності) д
ен

н
а

 ф
о

р
м

а
 

за
о

ч
н

а
 

ф
о

р
м

а
 

в
е
ч

ір
н

я
 

ф
о

р
м

а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

22 0801 
Геодезія та 

землеустрій 
6.080101 

Геодезія, 

картографія та 

землеустрій 

60 0 
 

наказ МОН від 

11.06.2014 

№ 2323л 

23 1301 
Соціальне 

забезпечення 
6.130102 

Соціальна 

робота 
50 50 

 

наказ МОН молоді 

і спорту від 

13.07.2012 

№ 2325л 

Підготовка спеціалістів 

1 0102 

Фізичне виховання, 

спорт і здоров’я 

людини 

7.01020302 
Фізична 

реабілітація 
25 0 

 

наказ МОН від 

03.07.2015 

№ 1683л 

2 0203 Гуманітарні науки 7.02030304 

Переклад 

(Англійська та 

німецька мови) 

40 0 
 

наказ МОН від 

03.07.2015 

№ 1683л 

3 0301 
Соціально-політичні 

науки 
7.03010101 

Соціологія  

(За видами 

діяльності) 

10 0 
 

наказ МОН від 

03.07.2015 

№ 1683л 

4 0301 
Соціально-політичні 

науки 
7.03010401 

Політологія  

(За сферами 

політичної 

діяльності) 

15 15 
 

наказ МОН від 

03.07.2015 

№ 1683л 

5 0302 
Міжнародні 

відносини 
7.03020101 

Міжнародні 

відносини 
10 0 

 

наказ МОН від 

03.07.2015  

№ 1683л 

6 0304 Право 7.03040101 Правознавство 60 50 
 

наказ МОН від 

15.07.2014 

№ 2642л 

7 0305 
Економіка та 

підприємництво 
7.03050401 

Економіка 

підприємства 

(За видами 

економічної 

діяльності) 

15 0 
 

наказ МОН від 

03.07.2015 

№ 1683л 

8 0305 
Економіка та 

підприємництво 
7.03050801 

Фінанси і 

кредит (За 

спеціалізованими 

програмами) 

40 0 
 

наказ МОН від 

03.07.2015 

№ 1683л 

9 0305 
Економіка та 

підприємництво 
7.03050901 Облік і аудит 20 0 

 

наказ МОН від 

03.07.2015 

№ 1683л 

10 0403 
Системні науки та 

кібернетика 
7.04030302 

Системи і 

методи 

прийняття 

рішень 

30 0 
 

наказ МОН від 

03.07.2015 

№ 1683л 

11 0501 

Інформатика та 

обчислювальна 

техніка 

7.05010202 
Системне 

програмування 
10 0 

 

наказ МОН від 

03.07.2015 

№ 1683л 
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№ 

з/п 

Ш
и

ф
р

 г
а

л
у

зі
 

зн
а

н
ь

 
Назва 

галузі знань 

Код напряму 

підготовки, 

спеціальності, 

виду освітньої 

послуги 

Найменування 

напряму 

підготовки, 

спеціальності, 

виду освітньої 

послуги 

Ліцензований 

обсяг 

Номер рішення за 

кожною 

спеціальністю 

(протокол АКУ, 

наказ МОН, в 

якому приймалося 

рішення до даної 

спеціальності) д
ен

н
а

 ф
о

р
м

а
 

за
о

ч
н

а
 

ф
о

р
м

а
 

в
е
ч

ір
н

я
 

ф
о

р
м

а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 0510 

Метрологія. 

вимірювальна техніка 

та інформаційно-

вимірювальні 

технології 

7.05100307 

Медичні 

прилади і 

системи 

15 0 
 

наказ МОН від 

03.07.2015  

№ 1683л 

Підготовка магістрів 

1 0102 

Фізичне виховання, 

спорт і здоров’я 

людини 

8.01020302 
Фізична 

реабілітація 
10 0 

 

наказ МОН від 

03.07.2015 

№ 1683л 

2 0203 Гуманітарні науки 8.02030201 Історія 10 10 
 

наказ МОН від 

28.07.2015 

№ 1709л 

3 0203 Гуманітарні науки 8.02030301 

Українська 

мова і 

література 

30 30 
 

наказ МОН від 

28.07.2015 № 

1709л 

4 0203 Гуманітарні науки 8.02030302 

Мова і 

література 

(Англійська) 

45 20 
 

наказ МОН від 

03.07.2015 

№ 1683л 

5 0203 Гуманітарні науки 8.02030302 

Мова і 

література 

(Німецька) 

15 15 
 

наказ МОН від 

28.07.2015 

№ 1709л 

6 0203 Гуманітарні науки 8.02030304 

Переклад 

(Англійська та 

німецька мови) 

20 20 
 

наказ МОН від 

28.07.2015  

№ 1709л 

7 0301 
Соціально-політичні 

науки 
8.03010101 

Соціологія  

(За видами 

діяльності) 

40 0 
 

наказ МОН від 

03.07.2015 

№ 1683л 

8 0301 
Соціально-політичні 

науки 
8.03010401 

Політологія  

(За сферами 

політичної 

діяльності) 

40 40 
 

наказ МОН від 

03.07.2015 

№ 1683л 

9 0302 
Міжнародні 

відносини 
8.03020101 

Міжнародні 

відносини 
45 30 

 

наказ МОН від 

03.07.2015 № 

1683л 

10 0305 
Економіка та 

підприємництво 
8.03050401 

Економіка 

підприємства 

(За видами 

економічної 

діяльності) 

25 25 
 

наказ МОН від 

28.07.2015 

№ 1709л 

11 0305 
Економіка та 

підприємництво 
8.03050801 

Фінанси і 

кредит (За 

спеціалізо-

ваними 

програмами) 

75 15 
 

наказ МОН від 

03.07.2015 

№ 1683л 

12 0305 
Економіка та 

підприємництво 
8.03050901 

Облік 

і аудит 
25 0 

 

наказ МОН від 

03.07.2015 

№ 1683л 
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№ 

з/п 

Ш
и

ф
р

 г
а

л
у

зі
 

зн
а

н
ь

 
Назва 

галузі знань 

Код напряму 

підготовки, 

спеціальності, 

виду освітньої 

послуги 

Найменування 

напряму 

підготовки, 

спеціальності, 

виду освітньої 

послуги 

Ліцензований 

обсяг 

Номер рішення за 

кожною 

спеціальністю 

(протокол АКУ, 

наказ МОН, в 

якому приймалося 

рішення до даної 

спеціальності) д
ен

н
а

 ф
о

р
м

а
 

за
о

ч
н

а
 

ф
о

р
м

а
 

в
е
ч

ір
н

я
 

ф
о

р
м

а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13 0401 
Природничі 

науки 
8.04010601 

Екологія та 

охорона 

навколишнього 

середовища 

20 10 
 

наказ МОН молоді 

і спорту від 

13.07.2012 

№ 2325л 

14 0403 
Системні науки та 

кібернетика 
8.04030302 

Системи і 

методи 

прийняття 

рішень 

100 30 
 

наказ МОН від 

03.07.2015 

№ 1683л 

15 0501 

Інформатика та 

обчислювальна 

техніка 

8.05010104 

Системи 

штучного 

інтелекту 

20 0 
 

наказ МОН від 

11.06.2014 

№ 2323л 

16 0501 

Інформатика та 

обчислювальна 

техніка 

8.05010202 
Системне 

програмування 
25 0 

 

наказ МОН від 

03.07.2015 № 

1683л 

17 0510 

Метрологія, 

вимірювальна техніка 

та інформаційно-

вимірювальні 

технології 

8.05100307 

Медичні 

прилади і 

системи 

30 15 
 

наказ МОН від 

03.07.2015 

№ 1683л 

18 1301 
Соціальне 

забезпечення 
8.13010201 

Соціальна 

робота 
15 15 

 

наказ МОН молоді 

і спорту 

від 13.07.2012 

№ 2325л 

19 1501 Державне управління 8.15010002 
Державна 

служба 
75 75 

 

наказ МОН від 

11.06.2014 

№ 2323л 

20 1501 Державне управління 8.15010009 
Місцеве 

самоврядування 
25 0 

 

наказ МОН від 

06.02.2015 № 133л 

21 1801 Специфічні категорії 8.18010010 

Якість, 

стандартизація 

та сертифікація 

25 0 
 

наказ МОН від 

05.12.2014 

№ 3090л 

 

 

В цьому розділі вказується підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, 

магістрів згідно з Актом узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем), та 

ліцензованого обсягу (таблиця «Узагальнений перелік спеціальностей та ліцензовані обсяги» і 

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565  

«Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів 

та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 20/29888  

(далі – наказ № 1565)*. 

* Якщо розширено провадження освітньої діяльності шляхом започаткування 

спеціальності, то дана спеціальність в цьому переліку не вказується! 
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Якщо звужено провадження освітньої діяльності за переліком спеціальностей 2006, 2007, 

2010 років, то ліцензовані обсяги за спеціальностями вказуються з урахуванням рішень 

Міністерства! 

Не вносяться до даного переліку спеціальності реорганізованих юридичних осіб. Згідно з 

нормами частин четвертої та п’ятої статті 15 Закону України «Про ліцензування видів 

господарської діяльності» правонаступник цих юридичних осіб зобов’язаний отримати 

ліцензію!  

За наявного контингенту студентів (вступ 2016 р.) зі спеціальностей: 011 «Науки  

про освіту», 055 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 

056 «Міжнародні економічні відносини», 074 «Публічне управління та адміністрування»,  

082 «Міжнародне право», 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»,  

226 «Фармація», 227 «Фізична реабілітація», ці спеціальності та ліцензовані обсяги 

вказуються у даному переліку за відповідним рівнем освіти! 

За відсутності такого контингенту студентів ці спеціальності вказуються в наступному 

переліку на підставі змін до Переліку галузей знань і спеціальностей згідно з постановою 

Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 року № 53**. 

 

 

№ 

з/п 

Ш
и

ф
р

 г
а

л
у

зі
 

зн
а

н
ь

 

Назва 

галузі знань 

Код напряму 

підготовки, 

спеціальності, 

виду освітньої 

послуги 

Найменування 

напряму 

підготовки, 

спеціальності, 

виду освітньої 

послуги 

Ліцензований 

обсяг 

Номер рішення за 

кожною 

спеціальністю 

(протокол АКУ, наказ 

МОН, в якому 

приймалося рішення 

до даної 

спеціальності) 

д
ен

н
а

  

ф
о

р
м

а
 

за
о

ч
н

а
  

ф
о

р
м

а
 

в
е
ч

ір
н

я
  

ф
о

р
м

а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Підготовка бакалаврів 

1 03 Гуманітарні науки 032 
Історія та 

археологія 
80 

наказ МОН від 

19.12.2016 № 1565 

2 03 Гуманітарні науки 035 Філологія 240 
наказ МОН від 

19.12.2016 № 1565 

3 05 
Соціальні та 

поведінкові науки 
054 Соціологія 100 

наказ МОН від 

19.12.2016 № 1565 

4 05 
Соціальні та 

поведінкові науки 
053 Психологія 60 

наказ МОН від 

19.12.2016 № 1565 

5 05 
Соціальні та 

поведінкові науки 
052 Політологія 100 

наказ МОН від 

19.12.2016 № 1565 

6 05 
Соціальні та 

поведінкові науки 
055 

Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні 

студії 

105 
наказ МОН від 

19.12.2016 № 1565 

7 06 Журналістика 061 Журналістика 50 
наказ МОН від 

19.12.2016 № 1565 

8 07 
Управління та 

адміністрування 
076 

Підприємництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

60 
наказ МОН від 

19.12.2016 № 1565 

9 07 
Управління та 

адміністрування 
072 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

130 
наказ МОН від 

19.12.2016 № 1565 
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№ 

з/п 

Ш
и

ф
р

 г
а

л
у

зі
 

зн
а

н
ь

 
Назва 

галузі знань 

Код напряму 

підготовки, 

спеціальності, 

виду освітньої 

послуги 

Найменування 

напряму 

підготовки, 

спеціальності, 

виду освітньої 

послуги 

Ліцензований 

обсяг 

Номер рішення за 

кожною 

спеціальністю 

(протокол АКУ, наказ 

МОН, в якому 

приймалося рішення 

до даної 

спеціальності) 

д
ен

н
а

  

ф
о

р
м

а
 

за
о

ч
н

а
  

ф
о

р
м

а
 

в
е
ч

ір
н

я
  

ф
о

р
м

а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 07 
Управління та 

адміністрування 
071 

Облік і 

оподаткування 
60 

наказ МОН від 

19.12.2016 № 1565 

11 07 
Управління та 

адміністрування 
073 Менеджмент 25 

наказ МОН від 

19.12.2016 № 1565 

12 08 Право 081 Право 120 
наказ МОН від 

19.12.2016 № 1565 

13 10 Природничі науки 101 Екологія 85 
наказ МОН від 

19.12.2016 № 1565 

14 12 
Інформаційні 

технології 
124 

Системний 

аналіз 
25 

наказ МОН від 

19.12.2016 № 1565 

15 12 
Інформаційні 

технології 
122 

Комп’ютерні 

науки та 

інформаційні 

технології 

215 
наказ МОН від 

19.12.2016 № 1565 

16 12 
Інформаційні 

технології 
123 

Комп’ютерна 

інженерія 
120 

наказ МОН від 

19.12.2016 № 1565 

17 15 
Автоматизація та 

приладобудування 
151 

Автоматизація 

та 

комп’ютерно-

інтегровані 

технології 

90 
наказ МОН від 

19.12.2016 № 1565 

18 19 
Архітектура та 

будівництво 
192 

Будівництво та 

цивільна 

інженерія 

60 
наказ МОН від 

19.12.2016 № 1565 

19 19 
Архітектура та 

будівництво 
193 

Геодезія та 

землеустрій 
60 

наказ МОН від 

19.12.2016 № 1565 

20 22 Охорона здоров’я 227 
Фізична 

реабілітація 
60 

наказ МОН від 

19.12.2016 № 1565 

21 23 Соціальна робота 231 
Соціальна 

робота 
100 

наказ МОН від 

19.12.2016 № 1565 

Підготовка спеціалістів 

1 03 Гуманітарні науки 035 Філологія 40 
наказ МОН від 

19.12.2016 № 1565 

2 05 
Соціальні та 

поведінкові науки 
054 Соціологія 10 

наказ МОН від 

19.12.2016 № 1565 

3 05 
Соціальні та 

поведінкові науки 
052 Політологія 30 

наказ МОН від 

19.12.2016 № 1565 

4 05 

Соціальні та 

поведінкові 

науки 

055 

Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні 

студії 

10 
наказ МОН від 

19.12.2016 № 1565 

5 08 Право 081 Право 110 
наказ МОН від 

19.12.2016 № 1565 
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№ 

з/п 

Ш
и

ф
р

 г
а

л
у

зі
 

зн
а

н
ь

 

Назва 

галузі знань 

Код напряму 

підготовки, 

спеціальності, 

виду освітньої 

послуги 

Найменування 

напряму 

підготовки, 

спеціальності, 

виду освітньої 

послуги 

Ліцензований 

обсяг 

Номер рішення за 

кожною 

спеціальністю 

(протокол АКУ, наказ 

МОН, в якому 

приймалося рішення 

до даної 

спеціальності) 

д
ен

н
а

  

ф
о

р
м

а
 

за
о

ч
н

а
  

ф
о

р
м

а
 

в
е
ч

ір
н

я
  

ф
о

р
м

а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 07 
Управління та 

адміністрування 
076 

Підприємництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

15 
наказ МОН від 

19.12.2016 № 1565 

7 07 
Управління та 

адміністрування 
072 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

40 
наказ МОН від 

19.12.2016 № 1565 

8 07 
Управління та 

адміністрування 
071 

Облік і 

оподаткування 
20 

наказ МОН від 

19.12.2016 № 1565 

9 12 
Інформаційні 

технології 
124 

Системний 

аналіз 
30 

наказ МОН від 

19.12.2016 № 1565 

10 12 
Інформаційні 

технології 
123 

Комп’ютерна 

інженерія 
10 

наказ МОН від 

19.12.2016 № 1565 

11 15 
Автоматизація та 

приладобудування 
151 

Автоматизація 

та 

комп’ютерно-

інтегровані 

технології 

15 
наказ МОН від 

19.12.2016 № 1565 

12 22 Охорона здоров’я 227 
Фізична 

реабілітація 
25 

наказ МОН від 

19.12.2016 № 1565 

Підготовка магістрів 

1 03 Гуманітарні науки 032 
Історія та 

археологія 
20 

наказ МОН від 

19.12.2016 № 1565 

2 03 Гуманітарні науки 035 Філологія 195 
наказ МОН від 

19.12.2016 № 1565 

3 05 
Соціальні та 

поведінкові науки 
054 Соціологія 40 

наказ МОН від 

19.12.2016 № 1565 

4 05 
Соціальні та 

поведінкові науки 
052 Політологія 80 

наказ МОН від 

19.12.2016 № 1565 

5 05 
Соціальні та 

поведінкові науки 
055 

Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні 

студії 

70 
наказ МОН від 

19.12.2016 № 1565 

6 07 
Управління та 

адміністрування 
076 

Підприємництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність 

50 
наказ МОН від 

19.12.2016 № 1565 

7 07 
Управління та 

адміністрування 
072 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

90 
наказ МОН від 

19.12.2016 № 1565 
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№ 

з/п 

Ш
и

ф
р

 г
а

л
у

зі
 

зн
а

н
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Назва 

галузі знань 

Код напряму 

підготовки, 

спеціальності, 

виду освітньої 

послуги 

Найменування 

напряму 

підготовки, 

спеціальності, 

виду освітньої 

послуги 

Ліцензований 

обсяг 

Номер рішення за 

кожною 

спеціальністю 

(протокол АКУ, наказ 

МОН, в якому 

приймалося рішення 

до даної 

спеціальності) 

д
ен

н
а

  

ф
о

р
м

а
 

за
о

ч
н

а
  

ф
о

р
м

а
 

в
е
ч

ір
н

я
  

ф
о

р
м

а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 07 
Управління та 

адміністрування 
071 

Облік і 

оподаткування 
25 

наказ МОН України 

від 19.12.2016  

№ 1565 

9 07 
Управління та 

адміністрування 
073 Менеджмент 25 

наказ МОН від 

19.12.2016 № 1565 

10 07 
Управління та 

адміністрування 
074 

Публічне 

управління та 

адміністрування 

175 
наказ МОН від 

19.12.2016 № 1565 

11 10 Природничі науки 101 Екологія 30 
наказ МОН від 

19.12.2016 № 1565 

12 12 
Інформаційні 

технології 
124 

Системний 

аналіз 
130 

наказ МОН від 

19.12.2016 № 1565 

13 12 
Інформаційні 

технології 
123 

Комп’ютерна 

інженерія 
25 

наказ МОН від 

19.12.2016 № 1565 

14 12 
Інформаційні 

технології 
122 

Комп’ютерні 

науки та 

інформаційні 

технології 

20 
наказ МОН від 

19.12.2016 № 1565 

15 15 
Автоматизація та 

приладобудування 
151 

Автоматизація 

та 

комп’ютерно-

інтегровані 

технології 

45 
наказ МОН від 

19.12.2016 № 1565 

16 22 Охорона здоров’я 227 
Фізична 

реабілітація 
10 

наказ МОН від 

19.12.2016 № 1565 

 

Підготовка фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім 

(освітньо-науковим) рівнями вищої освіти За переліком постанови КМУ від 29 квітня 

2015 р. № 266 (у разі проходження ліцензування після дати набрання чинності постанови 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти» (з 02.02.2016 року). **Вказуються спеціальності: 011 «Освітні, 

педагогічні науки», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 

292 «Міжнародні економічні відносини», 281 «Публічне управління та адміністрування»,  

293 «Міжнародне право», 122 «Комп’ютерні науки», 226 «Фармація, промислова фармація», 

227 «Фізична терапія, ерготерапія» на підставі змін до Переліку галузей знань і 

спеціальностей згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 року  

№ 53. 
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№ 

з/п 

Ш
и

ф
р

 г
а

л
у

зі
 

зн
а

н
ь

 

Назва  

галузі знань 

Код напряму 

підготовки, 

спеціальності, 

виду освітньої 

послуги 

Найменування 

напряму 

підготовки, 

спеціальності, 

виду освітньої 

послуги 

Ліцензований 

обсяг 

Номер рішення за 

кожною 

спеціальністю 

(протокол АКУ, наказ 

МОН, в якому 

приймалося рішення 

до даної 

спеціальності) 

д
ен

н
а

  

ф
о

р
м

а
 

за
о

ч
н

а
 

ф
о

р
м

а
 

в
е
ч

ір
н

я
 

ф
о

р
м

а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Підготовка бакалаврів 

1 01 Освіта/Педагогіка 017 

Фізична 

культура і 

спорт 

75 
наказ МОН від 

21.07.2016 № 1 407л 

2 12 
Інформаційні 

технології 
121 

Інженерія 

програмного 

забезпечення 

25 
наказ МОН від 

06.07.2016 № 1404л 

3 29 
Міжнародні 

відносини 
291 

Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні 

студії 

105 
постанова КМУ від 

01.02.2017р. № 53 

4 12 
Інформаційні 

технології 
122 

Комп’ютерні 

науки 
215 

постанова КМУ від 

01.02.2017р. № 53 

5 22 Охорона здоров’я 227 

Фізична 

терапія, 

ерготерапія 

60 
постанова КМУ від 

01.02.2017р. № 53 

Підготовка магістрів 

1 01 Освіта/Педагогіка 017 

Фізична 

культура і 

спорт 

50 
наказ МОН від 

30.06.2016 № 1397л 

2 08 Право 081 Право 50 
наказ МОН від 

30.06.2016 № 1397л 

3 22 Охорона здоров’я 222 Медицина 150 
наказ МОН від 

17.05.2016 №966л 

4 29 
Міжнародні 

відносини 
291 

Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні 

студії 

75 
постанова КМУ від 

01.02.2017р. № 53 

5 12 
Інформаційні 

технології 
122 

Комп’ютерні 

науки 
20 

постанова КМУ від 

01.02.2017р. № 53 

6 28 
Публічне управління 

та адміністрування 
281 

Публічне 

управління та 

адміністрування 

175 
постанова КМУ від 

27.09.2016р № 674 

7 23 Соціальна робота 231 
Соціальна 

робота 
25 

наказ МОН від 

13.06.2016 № 1315л 

8 22 Охорона здоров’я 227 

Фізична 

терапія, 

ерготерапія 

10 
постанова КМУ від 

01.02.2017р. № 53 

Підготовка докторів філософії 

1 03 Гуманітарні науки 032 
Історія та 

археологія 
10 

наказ МОН від 

18.05.2015 № 523 
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Ш
и
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а
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Назва  

галузі знань 

Код напряму 

підготовки, 

спеціальності, 

виду освітньої 

послуги 

Найменування 

напряму 

підготовки, 

спеціальності, 

виду освітньої 

послуги 

Ліцензований 

обсяг 

Номер рішення за 

кожною 

спеціальністю 

(протокол АКУ, наказ 

МОН, в якому 

приймалося рішення 

до даної 

спеціальності) 

д
ен

н
а

  

ф
о

р
м

а
 

за
о

ч
н

а
 

ф
о

р
м

а
 

в
е
ч

ір
н

я
 

ф
о

р
м

а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 03 Гуманітарні науки 035 Філологія 10 
наказ МОН від 

18.05.2015 № 523 

3 05 
Соціальні та 

поведінкові науки 
052 Політологія 10 

наказ МОН від 

18.05.2015 № 523 

4 05 
Соціальні та 

поведінкові науки 
054 Соціологія 7 

наказ МОН від 

18.05.2015 № 523 

5 07 
Управління та 

адміністрування 
074 

Публічне 

управління та 

адміністру-

вання 

5 
наказ МОН від 

18.05.2015 № 523 

6 28 
Публічне управління 

та адміністрування 
281 

Публічне 

управління та 

адміністру-

вання 

5 
Постанова КМУ від 

27.09.2016р № 674 

7 07 
Управління та 

адміністрування 
076 

Підприємницт

во, торгівля та 

біржова 

діяльність 

9 
наказ МОН від 

18.05.2015 № 523 

8 10 Природничі науки 101 Екологія 10 
наказ МОН від 

18.05.2015 № 523 

9 12 
Інформаційні 

технології 
122 

Комп’ютерні 

науки 
16 

постанова КМУ від 

01.02.2017р. № 53 

10 12 
Інформаційні 

технології 
122 

Комп’ютерні 

науки та 

інформаційні 

технології 

16 
наказ МОН від 

08.07.2016 № 816 

11 12 
Інформаційні 

технології 
123 

Комп’ютерна 

інженерія 
9 

наказ МОН від 

18.05.2015 № 523 
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2.7. Виховна робота 

 

У 2017 році виховна робота зі студентами університету проводилась згідно 

плану виховної роботи, затвердженого Вченою радою. 

Виховна робота в ЧНУ імені Петра Могили здійснюється відповідно до 

чинного законодавства України, а саме закону України «Про вищу освіту», 

наказів Міністерства освіти і науки України, Статуту, рішень Вченої Ради, 

наказів та розпоряджень ректора ЧНУ ім. Петра Могили, щорічного плану 

виховної роботи, правилами внутрішнього розпорядку та цілим рядом положень, 

зокрема Про студентське самоврядування, Про дорадників академічних груп, 

Про студентський гуртожиток тощо. 

В університеті створено та працюють дві паралельні структури з виховної 

роботи: 

 адміністративна вертикаль (ректор – проректор – заступники деканів і 

заступники завідуючих кафедрами з виховної роботи – дорадники); 

 студентське самоврядування (студентська колегія – студентський 

профком – студентські декани – старости груп – студентська рада гуртожитків). 

Зміст плану виховної роботи відображав напрацьовані професорсько-

викладацьким колективом, ректоратом, студентським самоврядуванням за роки 

діяльності ЧНУ імені Петра Могили загально університетські традиційні заходи 

та урочистості, стиль, форми та напрямки виховної роботи факультетів, кафедри 

фізичного виховання, культурно-мистецького центру, бібліотеки, галереї 

мистецтв.  

Якісно і змістовно підготовлені і проведені загально університетські 

традиційні заходи та урочистості:  

 День народження ЧНУ імені Петра Могили (17.01.2017); 

 Відзначення Дня Соборності України (січень 2017); 

 День пам’яті Героїв Небесної сотні (22.02.2017); 

 Містер і Міс Могилянка (23.02.2017); 

 Міжнародний жіночій день 8 Березня (07.03.2017); 

 концерт до «Дня Землевпорядника» (14.03.2017); 

 Битва факультетів (24.03.2017); 

 Відзначення 73-ї річниці визволення м. Миколаєва від німецько-

фашистських загарбників (28.03.2017); 

 Участь в організації Всеукраїнського мистецько-екологічного фестивалю 

«ЧистоFest-2017» в м. Миколаєві, що відбувся в рамках проекту організації 

«Let’s Do It, Ukraine» за підтримки Марини Порошенко. За результатами 

конкурсного відбору серед 23 областей України, фестиваль в Миколаєві посів  
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ІІ місце за організацію (співорганізатор – Н. Лисевич, студентка 415 гр.) 

(29.04.2017); 

 Тренінг студентів 2–3 курсу з фінансової грамотності для учнів 

молодших класів школи № 17 за мотивами казок про Вінні-Пуха; 

 День Перемоги у ІІ світовій війні (04.05.2017); 

 Благодійна акція для дитячого будинку «Малятко» (квітень – травень, 

2017); 

 Конвокація – 2017 (03.07.2017); 

 Посвята у студенти першокурсників (31.08.2017); 

 День Захисника України (13.10.2017); 

 Спартакіада університету (01.11.2017); 

 Міжнародний день студента (16.11.2017); 

 Організації та проведення Осіннього благодійного балу, 18.11.2017 

(Чернова В. 213 гр., Старинська Д. 317 гр., Басиста Ю. 317 гр., Мудра Я. 213 гр., 

Міллєр Є. 213 гр.); 

 Організація всеукраїнської благодійної акції «Допомогти може кожен», 

30.10–03.11.2017 (координатор у Миколаївській області – Басиста Ю., 317 гр, 

організатор у Миколаєві – Старинська Д., 317 гр., учасники: Чернова В., 213 гр., 

Доманська Д., 235 гр.). За результатами акції Басиста Ю. і Чернова В. 

нагороджені грамотою управління молоді ОДА; 

 Фотоконкурс студентських робіт (листопад – грудень, 2017);  

 Організація екскурсій загальнокультурного спрямування у Краєзнавчий 

музей «Старофлотські казарми», а також професійного спрямування: 

Миколаївське РУ ПАТ КБ ПриватБанк, Всеукраїнська асоціація фінансових 

компаній, ТОВ Лайм-Фінанс, ТОВ СП НІБУЛОН, ПрАТ Лакталіс-Миколаїв, 

Меблева фабрика «Ренессанс», Броварня САН Інбев Україна – Миколаївський 

пивзавод «Янтар», ДП «Завод імені 61 комунара», ТОВ «Миколаївськийтепло-

возоремонтний завод» (протягом року).  

За ініціативою Миколаївської ОДА з нагоди Дня туризму відбулась поїздка 

до Івано-Франківської області і сходження на г. Говерла у складі делегації 

студентів Миколаївської області (26–28.09.10.2017), відбулась зустріч з головою 

Миколаївської облдержадміністрації Савченком О. Ю. (05.10.2017), зустріч з 

заступником аташе посольства США в Україні Мохаммедом Мотивалом 

(25.10.2017), зустріч з Аташе з питань співробітництва у галузі французької мови 

Посольства Франції в Україні Фабрісом Пето (28.03.2017), творча зустріч зі 

співачкою та композитором Мар’яною Садовською (05.12.2017). Кафедрою 

політичних наук спільно з Департаментом освіти, науки та молоді Миколаївської 

обласної державної адміністрації (наказ від 08.11.2016 р. № 387) на базі ЧНУ  
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ім. Петра Могили проведено Миколаївську обласну учнівську олімпіаду з 

політології 27 січня 2017 року. 

 

 
Рис. 2.7.1. Сходження на г. Говерла  Рис. 2.7.2. Зустріч з Савченком О. Ю. 

 

 
Рис. 2.7.3. Зустріч з заступником аташе  

 посольства США в Україні Мохаммедом Мотивалом 

 

 

Студенти університету масово взяли участь у 26 загальноміських заходах з 

нагоди: 

 Дня соборності України (21.01.2017); 

 Всеукраїнського конкурсу патріотичної поезії ім. В. Козлова (разом з 

АРМ, 26.01.2017); 

 Вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка (09.03.2017); 
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 До дня визволення Миколаївської області від німецько-фашистських 

загарбників (25.03.2017); 

 Всеукраїнської акції «Серце до серця» (09.04.2017); 

 Відкриття фотовиставки в приміщенні університету разом з благодійним 

фондом «Соняшник» (19.05.2017); 

 Дня Європи (парад, презентація країн, 20.05.2017); 

 Дня науки (в приміщенні Актової зали Миколаївської ОДА, 22.05.2017); 

 Дня Конституції України (28.06.2017); 

 Дня Державного Прапора України (23.08.2017);  

 Дня незалежності України (24.08.2017); 

 Дня Знань «Історія Аlma mater» (01.09.2017); 

 Презентації телепроекту «Історії успіху» (07.09.2017); 

 Дня професій до Дня міста «Сонячне місто» (09.09.2017); 

 Дня міста Миколаєва (16.09.2017); 

 Міжнародного дня студентського спорту (20.09.2017); 

 Всеукраїнської акції (разом з Агенцією розвитку Миколаєва) 

наймасштабнішого прибирання в Україні (20.09.2017); 

 Дня народження Миколаївської області (22.09.2017); 

 Дня кар’єри та дискусійного клубу (29.09.2017); 

 Дня людей похилого віку (29.09.2017); 

 Дня Захисника України (відкриття пам’ятної стели біля Миколаївської 

ОДА 14.10.2017); 

 Благодійного заходу до дня пам’яті Героїв – співробітників СБУ 

(22.10.2017); 

 Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників 

(28.10.2017); 

 Дня української писемності (09.11.2017); 

 Міжнародного дня студента (16–17.11.2017); 

 Міжнародного дня волонтерів (04.12.2017); 

 Відкриття новорічних свят (проведення благодійного ранку для дітей 

багатодітних родин та родин вимушених переселенців, 23.12.2017) та інші.  
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Рис. 2.7.4. Парад-презентація до Дня Європи 

 

 
Рис. 2.7.5. Відкриття стадіону до  

Міжнародного дня студентського спорту 

 

 
Рис. 2.7.6. Участь ЧНУ у Дні професій  

до Дня міста «Сонячне місто» 
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Рис. 2.7.7. Виступ творчої команди на міському конкурсі  

до Дня студента «ПРОДвижение Voise» 

 

 

В адміністративній структурі головну роль відіграють дорадники 

академічних груп, оскільки вони є найбільш наближеною до студентів 

інституцією. Робота дорадників груп здійснюється згідно з «Положенням про 

дорадника академічної групи». 

Кожного навчального року призначення дорадника академічної групи 

здійснюється наказом за поданням декана факультету, директора інституту. 

Дорадники призначаються на термін до 4 років. Збори дорадників відбуваються 

раз на семестр по кожному факультету, де вирішуються нагальні питання, 

здійснюється методична допомога. Розроблені зразки звітів дорадника, 

відвідування гуртожитку, звіту з виховної роботи дорадника академічної групи, 

книги дорадника тощо. Кожен дорадник відвідує гуртожиток, де проживають 

студенти його академічної групи, двічі на семестр за особистим графіком.  

У структурі студентського самоврядування головну роль відіграє 

студентська колегія, що виступає основним органом взаємодії студентської 

громади та адміністрації вищого навчального закладу.  

У ЧНУ імені Петра Могили діє студентське самоврядування: студентська 

колегія університету, студентські деканати факультетів, які обираються терміном 

на один рік голосуванням студентів (згідно з Положенням про студентське 

самоврядування в університеті), голови рад гуртожитків. В квітні 2017 року 

головою студентської колегії університету було обрано студентку 3 курсу 
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факультету комп’ютерних наук Валентину Штефан, яка достойно представляє 

студентство нашого університету в обласній студентській Раді. 

Слід відзначити, що студентська колегія працює самостійно, авторитетна 

серед студентів нашого університету. Засідання студентської колегії 

відбуваються щотижня, за розкладом, присутні на засіданнях члени колегії, 

асоційовані члени (без права голосу), студентські декани. Навколо колегії 

гуртується творча ініціативна молодь університету, завдяки якій студентське 

життя стає цікавішим і змістовнішим: проведення різноманітних флешмобів, 

університетських благодійних акцій, ярмарок, концертно-розважальних програм 

до Днів юриста, медика, перекладача, посвяти у соціологи, економісти, 

програмісти, підготовка та проведення Дня студента, Битви факультетів, Битви 

поетів, конкурсних програм «Містер і міс Могилянка» тощо. За ініціативою 

студентського декана факультету політичних наук та за підтримки декана цього 

факультету відбулась акція «Починаємо чистоту в країні» з прибирання території 

навколо навчального корпусу факультету політичних наук (20.09.2017). 

Кращими студентами університету, які отримали стипендії мера за активну 

громадську роботу і якісне навчання стали: Клименко Дмитро (ФПН), 

Амбарцумян Лариса (ІФ), Ягольник Юрій (ФПН), Михайлова Анастасія (ФПН), 

Пікалова Тетяна (ФПН), Транська Владлена (ФПН), Нестерова Марія (ФПН), 

Борисенко Владислав (ФКН), Куц Поліна (ФСН), Безушко Елизавета (ІФ), 

Супрунчук Максим (ФЕН), Легоміна Владислав (ФЕН). Традиційно, наприкінці 

року визначаються студенти, відмінники навчання, на отримання стипендії 

голови Миколаївської ОДА, голови обласної ради. Цього року рішенням Вченої 

Ради університету затверджено таких номінантів на стипендію: Борейка Микиту 

(ФЕН), Штабу Марину (ФЕН), Даниленко Альону (ФЕН), Шпакова Вячеслава 

(ФПН), Покотилюка Василя (ФПН), Мінакова Артура (ФПН). Коцюбу Анну 

(ФПН), Унгуряну Катерину (ФПН), Драгуновську Ольгу (МІ), Зарітова Богдана 

(МІ), Очеретнюк Яну (ФСН), Кадкіну Софію (ФСН), Кременченко Олену (ФКН), 

Батузову Вікторію (ФЮН). 

На засіданні експертної комісії з надання стипендії голови Миколаївської 

ОДА і обласної ради, що відбулась, 8 грудня, вирішено надати стипендію 

студентці 4 курсу факультету економічних наук Даниленко Альоні. 

До Міжнародного дня волонтерів, 4 грудня 2017 року, було визначено 

кращих студентів-волонтерів на фестивалі «Добрі серця», ними стали такі 

студенти: Басиста Юлія і Чернова Валентина (ФЕН), Куц Поліна і Кодаченко 

Вікторія (ФС), Батузова Вікторія (ЮФ). 



67 

 

  
Рис. 2.7.8. Студенти університету, які отримали стипендії мера 

 

Первинна профспілкова організація студентів ЧНУ імені  Петра 

Могили створена у 2006 р. установчими зборами студентів і діє на підставі 

Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Всі 

посади є виборними, а профспілка представлена на кожному факультеті через 

відповідальну особу – члена профкому. Голова первинної профспілкової 

організації студентів університету – студентка 3 курсу економічного факультету 

Комова Анастасія, яка була обрана у жовтні 2017 р.  

Метою діяльності профспілки є здійснення представництва та захисту 

соціально-економічних прав та інтересів студентів: своєчасне отримання 

стипендії, оформлення субсидій, дотримання прав вразливих категорій (дітей 

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та ін.). Вона представляє 

права та інтереси членів профспілки за їх дорученням при вирішенні соціально-

побутових питань, займається поселенням у гуртожитки, рейдами з перевірки 

побутових умов проживання студентів (двічі на місяць), вирішенням 

матеріальних проблем (матеріальна допомога), виїздами студентів в ознайомчі 

поїздки до туристичних міст України, зимовим та літнім відпочинком студентів. 

За 2017 рік студенти, члени первинної профспілкової організації університету 

відвідали місто Львів з плановими екскурсіями (197 осіб протягом липня – 

листопада), ознайомилися з фортецею Білгород-Дністровського (52 особи). 

Невід’ємною складовою виховної роботи зі студентами є культурно-масова 

діяльність, яка відбувається за участю солістів і колективів Культурно-

мистецького центру університету (керівник – Монахова О. В.). В КМЦ успішно 

діють декілька гуртків: КВН (керівник – Борисенко Ю., зустрічі команди 

відбуваються по вівторках), сучасного танцю (керівники – Гончар А., Андреєва 

Д., тренування – щочетверга), вокальний (керівник – Монахова О. В., щодня на 

великій перерві). Активну участь у роботі КМЦ беруть такі студенти, як Штефан 

В. (ФКН), Хименець О. (ІФ), Хименець В. (ФПН), Андреєва Д. (ФСН), 
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Сокольченко А. (ФЕН), Зайцев М. (ФПН), Акманова К. (ІФ), Пільгуй А. (ФСН), 

Дранов В. (ФЮН), Гончар А. (ФКН), Білоусова Л. (ІФ), Чернова В. (ФЕН), 

Шпонька К. (ФКН), Горішна М., Ремез Д. (МІ), Карпенко Д. (ФПН), Батузова В. 

(ФЮН), Харламова Г. (ІФ), Харлан П. (ФФВС) та інші. 

28 жовтня 2017 року у Миколаєві відбувся ІІІ Всеукраїнський 

багатожанровий фестиваль мистецтв «Лиманські зорі», ІІІ місце в якому посів 

танцювальний колектив університету «Могилянкаfamili» (солісти – А. Гончар і 

К. Шпонька). Дівчата самі вдало підготували та виконали свій виступ на 

конкурсі. Дуже яскравим та якісним був виступ творчої команди на міському 

конкурсі до Дня студента «ПРОДвижение Voise» (соліст – М. Зайцев, хореограф-

постановник Д. Андреєва). Хоча могилянці не зайняли призового місця, але 

якість, яскравість та професіоналізм наших студентів були нагороджені 

декількома призами.  

На юридичному факультеті існує історико-правовий гурток «Скіфія» 

(керівник Лісна І. С.). В роботі гуртка беруть участь близько 25 студентів, яких 

цікавлять питання різноманітних аспектів історії, висвітлення білих плям на 

історичній мапі. Декілька тем для розгляду на засіданнях гуртка: 

 День Соборності України: єднання чи вічна суперечка? 

 Степан Бандера – герой чи незаслужено прославлений?  

 «Нації вмирають не від інфаркту, спочатку їм відбирає мову. Якою має 

бути державна мова України?»  

Декілька років регулярно відкриває засідання історичний гурток «Clio» 

факультету політологічних наук (керівник – Гайдай О. М.). На своїх засіданнях 

студенти разом з викладачем досліджують актуальні проблеми історії України та 

української культури такі, як: 

 визволення України від німецько-фашистських загарбників (26–28.2017); 

 заснування та розвиток Миколаєва в кінці ХVІІІ – першій половині  

ХІХ століття. Питання регіональної історії та культури. 

Декілька засідань були присвячені перегляду документальної стрічки Єжі 

Гофмана «Становлення нації» з подальшим обговоренням подій, висвітлених у 

фільмі. Гуртківці разом з викладачем підготувались до турніру «Миколаївський 

магнат», що відбувся в обласному краєзнавчому музеї 08.11.2017 і перемогли в 

ньому. Постійно відвідують історичний гурток 15 студентів за окремим 

розкладом. 

У травні 2017 р. було проведено тренінг від призерки національної премії 

для журналістів «Гордість професії» Ірини Вітсоу на тему: «Домашнє 

насильство: як про це фахово писати?» (організатор – д-р філ. наук, доцент 

Монахова Т. В.), а у червні цього ж року – тренінг для студентів спеціальності 
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«Журналістика» з теми «Відкриті бази даних» (тренер – Василь Бондар, 

організатор – д-р філ. наук, доцент Монахова Т. В.). 

 

 
Рис. 2.7.  Лекція «Безпека журналістів в Україні» 

 

Початок нового навчального року відзначився багатьма цікавими  

заходами, а саме: лекцією «Безпека журналістів в Україні» представником 

Інституту масової інформації та кореспондентом інформаційної агенції 

«Преступности.нет» Андрієм Лохматовим, присвяченою роковинам вбивства 

журналіста Георгія Ґонгадзе, лекцією з миколаївським фотожурналістом 

Євгеном Гомонюком в межах дисципліни «Фоторжурналістика», що складалася з 

двох частин: художня та новинна журналістика. У першій частині лекції Євген 

розповів про свій background, освіту, професійний досвід і як прийшов до 

фотожурналістики. У другій частині лекції Євген розповів про символи, 

підтексти і про те, яку важливу роль відіграють взаємини людей на фото. 

Фотограф презентував свої роботи, зроблені під час сесій у міській раді і заходів 

у місті. 

 

 
Рис. 2.7. Лекція в межах дисципліни «Фоторжурналістика» 
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Було проведено тренінг із фактчекінгу засновником проекту FactCheck-

Ukraine Олександром Гороховським. Протягом чотирьох годин учасники 

тренінгу уважно слухали лекцію, а після – просто «засипали» спікера питаннями. 

Усі слухачі лекції отримали сертифікати. 

19 вересня 2017 року розпочав свою роботу літературний клуб при 

інституті філології, який організовано за підтримки директора інституту 

філології ЧНУ Олександра Пронкевича і викладача кафедри англійської 

філології Олександри Філоненко. Засідання клубу присвячені специфіці 

літературних жанрів та напрямків. 

На базі кафедри англійської філології відкрито Консультаційний центр з 

англійської мови для студентів всіх спеціальностей, які бажають покращити свій 

рівень володіння мовою (координатори Запорожець Г. В., Старшова О. О.). 

Регулярно проводяться зустрічі розмовного клубу English Speaking Club під 

керівництвом волонтера Корпусу Миру Мелані Грехем та з ініціативи викладачів 

і студентів філологічного відділення. 

У жовтні – листопаді 2017 року студенти відвідали лекції Голлівудського 

звукорежисера, стипендіата програми ім. Фулбрайта Ореста Сушка. Тема лекцій: 

«Sound in media production». Орест Сушко – музикант і звукорежисер, двічі 

нагороджений престижною телевізійною премією «Еммі», творець 

документальної стрічки «Хоробра 17-ка», або «Music of Survival» – це своєрідна 

музична подорож не тільки до витоків капели бандуристів, а значно глибше – в 

стародавні традиції української бандури. Під час короткострокового візиту за 

підтримки програми ім. Фулбрайта було організовано проведення зустрічі в 

муніципальному колегіумі і прем’єрний показ документальної стрічки «Хоробра 

сімнадцятка» (3 листопада 2017, концертна зала «Юність»). 

Відвідано лекції випускника програми ім. Фулбрайта, співзасновником 

«New Cave Media», фотожурналістом Олексієм Фурманом. «New Cave Media» – 

проект, який створює VR-контент для найголовніших світових медіа. 

Фотографія, живопис та кіно транслюються на 2D поверхні, тобто на проекторі, 

смартфоні, ноутбуці. Попри те, що глядачі мають можливість сприйняти цю 

інформацію, вони не можуть пережити її. У той час як 360 і VR відео є 

тривимірними, тому люди залучені в історії, які вони бачать. Окрім того, 

студенти та усі присутні дізналися про новий спосіб реконструкції минулого – 

фотографометрію та дронометрію. Усі охочі мали змогу наприкінці лекції 

ненадовго поринути у світ віртуальної реальності та відчути на собі майбутнє, 

яке вже настало. 

Доцент кафедри англійської філології Остапчук Т. П. виступила 

ініціатором та координатором виступу 4–5 грудня 2017 р. співачки Мар’яни 

Садовської (Кельн, Німеччина). Проведено благодійний концерт, на якому 
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відбувся збір коштів для онкохворого бійця АТО Івана Семенюка; відбулася 

творча зустріч з молоддю міста та студентами ЧНУ ім. Петра Могили.  

У межах діяльності Миколаївського центру соціологічних досліджень було 

проведено: 

– опитування студентів ЧНУ ім. Петра Могили щодо якості надання 

освітніх послуг (лютий 2017 р., керівник Ляпіна Л. А.); 

– омнібусне опитування студентів м. Миколаєва щодо проблем сучасного 

студентства (січень – лютий 2017 р., керівник Калашнікова Л. В.); 

– омнібусне опитування жителів м. Миколаєва щодо безпеки функціонування 

та проблем соціокультурного розвитку регіону (січень – лютий 2017 р.,  

керівник Калашнікова Л. В.); 

– опитування жителів м. Миколаєва щодо проблем реструктурування 

паркових зон (травень 2017 р., керівник Локтіонова Д. А.); 

– омнібусне опитування студентів м. Миколаєва (жовтень 2017 р., 

керівник Рожанська Н. В.); 

– омнібусне опитування жителів м. Миколаєва щодо якості життя у 

міському просторі (жовтень 2017 р., керівник Локтіонова Д. А., Чорна В. О., 

Калашнікова Л. В.); 

– Інтернет-опитування містян щодо проблем довіри місцевих органам. 

Протягом 2017 р. д-р філ. наук, доцент Монахова Т. В. брала активну 

участь у телевізійному виробництві студії ЧНУ ім. Петра Могили, виступила 

режисером короткометражної стрічки «Говори!» (стрічка вийшла у фінал 

національного конкурсу короткометражних фільмів «Кіномедіа»; сертифікат у 

номінації «Експериментальне кіно», м. Київ, 24.02.2017), викладач Жулін С. Г. 

отримав перемогу у конкурсі відеоробіт «DOCemotion», що відбувався за 

пыдтрики The German-Ukrainian Video Academy of the Documentary Series, 

м. Львів. 

У грудні пройшла зустріч з німецькими журналістами Clemens Scholl та 

Ingo Petz. Тренінг про роль журналістів у демократичному суспільстві 

здійснювався в рамках проекту «Association 4U» (Асоціація для України й для 

тебе). Під час заняття було обговорено причини кризи довіри до ЗМІ; значення 

журналістських стандартів; вплив Інтернету й соціальних мереж на 

журналістику; сприйняття України на Заході; ефективність російської 

пропаганди в Німеччині; голос України закордоном і те, як зробити його 

гучнішим й переконливішим. 

З 1998 року існує в університеті галерея мистецтв, яка покликана 

піклуватися про естетичне, духовне зростання студентства у спілкуванні зі 

справжніми витворами мистецтва, духовної культури. Протягом навчального 
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року майже всі студентські групи відвідали галерею мистецтв на виставках 

робіт відомих українських митців: 

 «Крим – це Україна» (українські художники 06.12–23.01.2017). 

 Ганни Стефановської та Василя Кушніренка (25.01–01.03.2017). 

 «Зачароване кохання» Сергія та Анатолія Шаповалових, О. Чередниченко, 

Л. Заборовського, В. Чураїна (06.03–03.04.2017). 

 Олени Тригуб (батік, 06.04–12.05.2017). 

 «Крізь час» Інни Мяло (батік. 16.05–15.07.2017). 

 фотохудожника Олександра Уса (19.09–02.10. 2017).  

 Ольги та Дмитра Артим (03.10–25.11.2017). 

 

  
Рис. 2.7.9. Картинна галерея  

ЧНУ імені Петра Могили 

 

У 2017 році значно розширено спортивний напрямок виховної роботи. 

 Студентів ФЕН приймали участь у спортивних змаганнях, а саме:  

 7-ий Відкритий Чемпіонат ВПА Україна; 

 відкритий Чемпіонатй СК «TITAN» у пауерліфлінгу;  

 міський Відкритий Чемпіонат СК «TITAN» у становій тязі; 

 відкрита першість університету з ЗФП; 

 обласне змагання «Гонка Pogorelovka XRace»; 

 обласні змагання «Херсонсі велоп’ятдесят»; 

 обласні змагання «Гонка Перемоги»; 

 відкрита першість з ЗФП на ергометрах «Concept 2» (15.02–16.02.2017) – 

Лисевич Н., 415 гр. посіла ІІ місце серед дівчат легкої ваги. 
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Таблиця 2.7.1.  

Спортивні досягнення студентів ФФВіС  

№ ПІБ Вид спорту 
Ранг, місце та дата проведення 

змагань 
Місце 

1 Ксенжик 

Віктор,  

283 група 

Карате Xvi black sea cup 

2017.09.30–2017.10.01 кumitе male 

seniors – 75 kg  

1 місце 

Sen-bin cup karate open 2017.09.2 

кumitе male seniors – 75 kg  

1 місце 

International dojo cup 2017.08.26–

2017.08.27 кumitе male u21–75 kg 

1 місце 

Black Sea Cup 2017 в Одессе 30 

сентября – 1 октября 

1 місце 

16 жовтня, Київ міжнародний турнір 

SEN-BIN CUP KARATE OPEN. 

1 місце 

26–27 серпня у фізкультурно-

оздоровчому комплексі Житомира (ФОК) 

Міжнародний турнір з карате 

«INTERNATIONAL DOJO CUP 2017»  

1 місце 

2 Махіня 

Миколай,  

383 група 

 

Аерокікбоксинг 21 жовтня. Відкритий Чемпіонат міста 

з Джиу-джитсу. Вагова категорія  

90 кг. Вікова категорія 19–21 рік. 

1 місце 

Відкритий Чемпіонат Києва міста з 

джиу-джитсу. Вагова категорія 83+ кг. 

Вікова категорія 19–21 рік., 14 вересня. 

1 місце 

3 Фролов 

Василь,  

2 курс 

Спортивна 

акробатика 

м. Вінниця, вересень, 2017, Чемпіонат 

України у багатоборстві серед 

групових чоловічих вправ. 

3 місце 

4 Гайдаш 

Альона,  

383 група  

Сумо, дзюдо Чемпіонат України по сумо, м Харків. 1 місце 

Чемпіонат Європи з універсального 

бою, ПГТ Коблево, Україна. 

1 місце 

5 Генда 

Дмитро,  

284 група 

Рукопашний бій Чемпіонат Європи. 5–8 жовтня, 2017, 

м. Будапешт, Угорщина. 

1 

командне 

5 особисте 

6 Курачов 

Андрій, 

4 курс 

Пауерліфтінг Відкритий кубок Європи,  

10–12 листопада 2017, м. Київ. 

1 місце 

Кубок України – 6–8.10.2017, м. Київ, 

вагова категорія 67,5, змагання у тязі. 

2 місце 

Кубок України – 6–8.10.2017, м. Київ, 

вагова категорія 67,5, змагання у жимі  

1 місце 

7 Таланенко 

Владислав, 

383 група 

Рукопашний бій 26 листопада м. Київ,  

Кубок України з рукопашного бою. 

3 місце 

8 Завізіон 

Олександр, 

584 група 

Рукопашний бій Чемпіонат Європи МСМК,  

5–8 жовтня, 2017, м. Будапешт, 

Угорщина. 

1 місце 
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9 Пислару 

Ксенія, 

283 група 

Каное Чемпіонат України серед закладів 

фізичної культури і спорту, м. Київ, 

27–30.07.2017. 

2 місце – 

1Х 

2 місце – 

2Х. 

10 Шаміров 

Едуард,  

2 курс 

Академічне 

веслування 

Чемпіонат України серед закладів 

фізичної культури і спорту, м. Київ, 

27–30.07.2017. 

2Х –  

3 місце 

11 Коваленко 

Юлія,  

383 група 

Академічне 

веслування 

Чемпіонат України серед закладів 

фізичної культури і спорту, м. Київ, 

27–30.07.2017. 

1 місце –  

2 – легка 

вагова 

категорія. 

1 місце – 

4Х легка 

вагова 

категорія 

12   Чемпіонат України серед молоді,  

м. Київ 22–25.06.2017,  

Федорова Ганна, Йосипенко Ірина. 

1 місце – 

4Х – легка 

вагова 

категорія 

1 місце – 

2Х л/в 

13 Пшеничний 

Артем, 5 курс 

Академічне 

веслування 

Чемпіонат Європи серед молоді, Крушовіца, 

Республіка Польща, 2–3.09.2017 р. 

2 місце – 

BLM 

Чемпіонат України 2017 серед молоді, 

22–25.06.2017, м. Київ. 

1 місце 

BLM2X 

1 місце – 

BLM4 

Особистий Чемпіонат України 2017 

серед молоді, 29–31.07.2017,  

м. Дніпро. 

2 місце 

BLM2Х 

1 місце – 

BLM4 

Командний Чемпіонат України 2017 

серед молоді. 11–13.08.2017, м. Київ. 

1 місце 

BLM2 

1 місце – 

BLM4 

Участь у Чемпіонаті Світу 2017, 

м. Пловдив, Болгарія, 18–24.07.2017. 

 

14 Копиця 

Анастасія, 

5 курс 

Фехтування Чемпіонат України з фехтування. 3 місце  

15 Брильов 

Андрій, 6 курс 

Рукопашний бій Чемпіонат Європи з рукопашного 

бою, Голландія. 

3 місце 

16 Дорошенко 

Марія,  

383 група 

Рукопашний бій Чемпіонат України з рукопашного 

бою, м. Київ. 

2 місце 

17 Самбура Д. І., 

2 курс  

Бокс Чемпіонату України з боксу. 3 місце 
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18 Авраменко 

Владислав, 

2 курс  

Академічне 

веслування 

Чемпіонат України 2017 серед молоді, 

22–25.06.2017, м. Київ. 

 

Особистий Чемпіонат України  

2017 серед молоді, 29–31.07.2017,  

м. Дніпро. 

4 місце – 1Х 

2 місце – 

4 –  

2 місце – 4Х 

19 Зайченко 

Марія,  

383 група 

Акватлон Кубок Світу, м. Клайпеда,  

листопад 2017. 

1 місце 

20 Чумаченко 

Богдан 

Академічне 

веслування  

Турнір з академічного веслування на 

тренажері «Різдвяний серпантин»,  

16 грудня 2017, м. Дніпро. 

2 місце 

21 Ковальчук 

Микита,  

1 курс 

Академічне 

веслування 

Турнір з академічного веслування на 

тренажері «Різдвяний серпантин»,  

16 грудня 2017, м. Дніпро. 

3 місце 

22 Сердюк 

Оксана,  

2 курс 

Академічне 

веслування 

Чемпіонат України 2017 серед молоді, 

29–31.07.2017, м. Дніпро. 

2 місце – 

2Х л/в 

23 Димова 

Ганна, 2 курс 

Академічне 

веслування 

Чемпіонат України 2017 серед молоді, 

29–31.07.2017, м. Дніпро. 

2 місце – 

2Х л/в 

Академічне 

веслування 

Кубок України з академічного 

веслування, м. Дніпро, 30.04.2017. 

2 місце 

1Х л/в 

24 Стецюк 

Олена, 6 курс 

Академічне 

веслування 

Чемпіонат України 2017 серед молоді, 

29–31.07.2017, м. Дніпро. 

3 місце – 

4Х  

25 Федорова 

Ганна, 3 курс 

Академічне 

веслування 

Чемпіонат України 2017 серед молоді, 

29–31.07.2017, м. Дніпро. 

3 місце – 

4Х  

 

На базі факультету фізичного виховання і спорту 1 листопада 2017 року 

розпочалась перша університетська спартакіада серед студентів факультетів та 

інститутів. У спартакіаді змагалися команди з кросфіту, настільного тенісу, 

бадмінтону, шахів, волейболу. 

15 листопада спартакіада завершилася такими підсумками: 

1 місце – факультет фізичного виховання і спорту; 

2 місце – факультет комп’ютерних наук; 

3 місце – факультет економічних наук; 

4 місце – медичний інститут; 

5 місце – інститут державного управління; 

6 місце – інститут філології; 

7 місце – юридичний факультет; 

8 місце – факультет політичних наук; 

9 місце – факультет соціологічних наук. 
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Рис. 2.7.10. Університетська спартакіада серед студентів ЧНУ  

 

На День туризму студенти Могилянки взяли участь у встановленні рекорду 

для Книги рекордів Гіннеса – «Наймасовіше віджимання на Говерлі» 

(27.10.2017). 

У вересні 10.09.2017 на День студентського спорту футбольна команда 

ЧНУ імені Петра Могили (тренер Г. О. Кураса, капітан команди Роман 

Мізернюк) здобула перемогу у першому футбольному матчі на нещодавно 

відкритому стадіоні в Парку Перемоги над командою Миколаївського 

національного університету імені В. Сухомлинського. 

25 лютого 2017 року відбувся спортивний турнір з плавання «Пам’яті 

загиблих в АТО бойових плавців 73 морського центру спеціального призначення 

сил спеціальних операцій ЗС України». В особистій першості переміг студент  

2 курсу ФФВС Кирило Александренко, друге місце посів студент 3 курсу 

Олександр Ладейщиков. І командне місце також здобула наша команда.  

16–20 березня 2017 року відбулися командні змагання з фехтування на 

рапірах серед жінок у рамках ХIII літньої Універсіади України 2017 року. У 

змаганнях взяли учать студентки медичного інституту у складі команди: Дар’я 

Бубличенко (Майстер спорту з фехтування), Анна Самбурська (Майстер спорту з 

фехтування), Анастасія Копиця (Майстер спорту з фехтування) та Євгенія 

Аленіна (Майстер спорту з фехтування), Дар’я Бубличенко (студентка 4 курсу 

медичного інституту) та Анастасія Копиця (студентка спеціальності «Спорт»,  

4 курс) посіли ІІІ місце в командних змаганнях. 

3–17 травня пройшов чемпіонат області серед ВНЗ ІІІ–ІV рівня акредитації 

по футболу. Перше місце посіла команда ЧНУ у складі: Романа Мізернюка 

(капітан), Аміра Агаларова, Валерія Рогозінського, Вадима Дмитроченка, 

Валентина Кузнецова, Дмитра Сартіни, Владислава Гончарова, Дмитра 
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Солонікова, Василя Пасечніка, В’ячеслава Студенка, Сергія Паланіци, Віталія 

Мячіна, Вадима Демченка, Владислава Єліка, Максима Бабіна, Володимира 

Михайличенка, Сергія Пашинського та Сергія Позднякова (тренери та викладачі 

факультету фізичного виховання та спорту Геннадій Олександрович Кураса та 

Кирило Вікторович Димов). 

29 червня 2017 року на стадіоні Національного університету біоресурсів і 

природокористування урочисте вшанували переможців і призерів XIII літньої 

Універсіади України – 2017. 

Головна суддівська колегія підбила підсумки виступів збірних команд 

вищих навчальних закладів та областей, які упродовж трьох місяців у різних 

куточках України змагалися з 32 видів спорту. За результатами підсумків наш 

університет посів ІІ місце XIII Всеукраїнської літньої Універсіади V категорії. 

 

  
Рис. 2.7.11. Переможці Чемпіонату 

Європи з рукопашного бою, 

м. Будапешт 

Рис. 2.7.12. Переможці 

XIII Всеукраїнської літньої 

Універсіади у фехтуванні на 

рапірах  

 

Таким чином, у ЧНУ імені Петра Могили працює система виховної роботи 

та створено концепцію виховання студентів, яка включає в себе різні аспекти 

життєдіяльності студентського колективу, на основі якої розробляються 

комплексні заходи щодо залучення студентства до громадського, творчого, 

спортивного життя університету, міста і області.  
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3. ПІДГОТОВКА ТА УДОСКОНАЛЕННЯ 

СКЛАДУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 
 

 

Проблема підготовки науково-педагогічних кадрів постійно знаходиться в 

центрі уваги університету. Одним із основних критеріїв ефективності підготовки 

науково-педагогічних кадрів є кількість захищених дисертацій протягом 

навчання в аспірантурі та докторантурі. За звітний період здобувачами та 

аспірантами університету захищено 8 кандидатських дисертацій і 2 докторські 

дисертації (табл. 3.1. та 3.2.). 

Таблиця 3.1. 

Докторські дисертації, захищені співробітниками ЧНУ ім. Петра Могили,  

а також випускниками докторантури у 2017 р. 
 

№ 

ПІБ особи, що 

захистила 

дисертацію 

Тема 

дослідження 

Шифр 

спеціальності 

1.  Лазарєва Олена 

Володимирівна 

Теоретичні та методологічні 

засади формування 

інноваційної моделі 

регіонального 

сільськогосподарського 

землекористування 

08.00.06 – економіка 

природокористування 

та охорони 

навколишнього 

середовища  

2.  Трунов 

Олександр 

Миколайович 

Розвиток методів та засобів 

створення АСК 

глибоководними 

технологічними комплексами 

05.13.07 – 

автоматизація 

процесів керування 

 

Таблиця 3.2.  

Кандидатські дисертації, захищені співробітниками  

ЧНУ ім. Петра Могили, а також випускниками аспірантури, 

в тому числі здобувачами, у 2017 р. 
 

№ 

ПІБ особи, що 

захистила 

дисертацію 

Тема 

дослідження 

Шифр 

спеціальності 

1.  Касіянц 

Світлана 

Едуардівна 

Формування самоосвітньої 

компетентності майбутніх 

економістів у процесі 

професійної підготовки 

13.00.04 – теорія та 

методика 

професійної освіти 

2.  Чорна Вікторія 

Олександрівна 

Специфіка та детермінанти 

трудової міграції Південного 

регіону України 

22.00.04 – спеціальні 

та галузеві соціології 
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3.  Дзюбак 

Катерина 

Миколаївна 

Організаційно-

інституціональний механізм 

управління 

сільськогосподарським 

землекористуванням 

08.00.06 – економіка 

природокористування 

та охорони 

навколишнього 

середовища 

4.  Шилова Ніна 

Ігорівна 

Розвиток цільової спрямованості 

особистості підлітка у процесі 

туристичної діяльності» 

19.00.07 – педагогіка 

та вікова психологія 

5.  Гаргаун Яна 

Ігорівна 

Юрій Бойко-Блохін наукова та 

громадсько-політична діяльність 

07.00.01 – історія 

України 

6.  Філоненко 

Олександра 

Геннадіївна 

Ренесансно-бароковий 

«магічний код» у британській 

літературі (на матеріалі творців 

кінця XVI–XX століть) 

10.01.06 – теорія 

літератури 

7.  Тихоненко Ірина 

Вікторівна 

Ісламська Республіка Пакистан у 

системі регіональної безпеки  

(1998–2016 рр.) 

23.00.04 – політичні 

проблеми 

міжнародних систем 

та глобального 

розвитку 

8.  Лютянська 

Наталя Іванівна 

Відтворення ситуацій 

міжетнічної взаємодії в мас-

медійних британський та 

американських дискурсивних 

практиках 

10.02.04 –  

германські мови 

9.  Фомічова 

Валерія 

Олегівна  

Причини аморфізаційних змін у 

мовах різних типів 

10.02.15 – загальне 

мовознавство  

10.  Плевак Світлана 

Миколаївна 

«Досвід трансформації системи 

центральних і місцевих органів 

державної влади Республіки 

Польща для України» 

25.00.01 – теорія та 

історія державного 

управління 

11.  Панченко 

Сніжана 

Сергіївна 

Строк цивільно-правового 

договору 

12.00.03 – Цивільне 

право та цивільний 

процес; сімейне 

право. Міжнародне 

приватне право 

 

В університеті відкрито аспірантуру за такими спеціальностями: 

032 Історія та археологія 

035 Філологія 

052 Політологія 

054 Соціологія 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

101 Екологія 

122 Комп’ютерні науки  
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123 Комп’ютерна інженерія 

281 Публічне управління та адміністрування 

Загальна кількість осіб, які навчаються в аспірантурі ЧНУ імені Петра 

Могили – 61 аспірант. 

 

Рис. 3.1. Кількісні показники прийому, випуску 

та захисту кандидатських дисертацій в 2013–2017 рр. 
 

Загальна кількість осіб, які навчаються в докторантурі ЧНУ імені Петра 

Могили – 8 докторантів бюджетної форми навчання. Кількісні показники 

прийому, випуску та захисту докторських дисертацій в 2013–2017 рр. 

представлено на рис. 3.2. 

 
Рис. 3.2. Діяльність докторантури ЧНУ 2013–2017 рр. 

 

Професійному росту викладачів сприяють впровадження різних типів 

анкетувань: 

− анкета «Викладач очима студентів», яка всебічно висвітлює аспекти 

педагогічної діяльності і дає порівняльну картину педагогічного рейтингу 

викладача; 

− анкета «Прояви хабарництва та етика у вищій освіті». 

0

5

10

15

20

25

30

2013 2014 2015 2016 2017

прийом до 

аспірантури 

випуск 

захист 

кандидатських 

дисертацій 

0

1

2

3

4

2013 2014 2015 2016 2017

прийом до 

докторантури 

випуск 

захист 

докторських 

дисертацій 



81 

 

Педагогічна майстерність удосконалюється за рахунок закордонних 

стажувань викладачів, наукової роботи в США, Німеччині, Франції, Іспанії та 

інших країнах. 

Щорічно Департаментом освіти і науки облдержадміністрації та радою 

ректорів вищих навчальних закладів Миколаївської області проводиться 

обласний конкурс для талановитих, амбіційних та ідейних молодих вчених.  

У 2017 році переможцями обласного конкурсу молодих вчених від нашого 

університету стали: 

У номінації «Технічні науки»: 

Давиденко Євген Олександрович – канд. техн. наук, доцент кафедри 

інженерії програмного забезпечення ЧНУ імені Петра Могили. Тема роботи: 

«Інформаційні технології для розв’язання задач реінжинірингу великих 

програмних систем»; 

У номінації «Педагогічні науки»: 

Рябова Юлія Миколаївна – канд. пед. наук, викладач кафедри англійської 

мови ЧНУ імені Петра Могили. Тема роботи: «Підготовка майбутніх фахівців до 

професійної діяльності в багатонаціональному середовищі»; 

У номінації «Гуманітарні науки»: 

Жовтоножко Ірина Русланівна – студентка V-го курсу юридичного 

факультету ЧНУ імені Петра Могили. Тема роботи: «Нові концептуальні підходи 

до антикорупційної політики в Україні»; 

У номінації «Соціально-політичні науки, соціальне забезпечення»: 

Чорна Вікторія Олександрівна – старший викладач кафедри соціології 

ЧНУ імені Петра Могили. Тема роботи: «Специфіка та детермінанти трудової 

міграції у Південному регіоні України». 

Захисти результатів дисертаційних досліджень докторантів та аспірантів 

університету відбуваються, в першу чергу, у 5 спеціалізованих вчених радах, які 

функціонують у ЧНУ імені Петра Могили, а саме:  

– спеціалізована вчена рада К 38.053.01 з правом прийняття до розгляду та 

проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

політичних наук за спеціальностями 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» 

та 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку» 

(наказ МОН України від 11.07.2016 № 820); 

– спеціалізована вчена рада Д 38.053.02 з правом прийняття до розгляду та 

проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

(кандидата) історичних наук за спеціальностями 07.00.01 «Історія України» та 

07.00.02 «Всесвітня історія» (наказ МОН України від 10.05.2017 № 693); 

– спеціалізована вчена рада Д 38.053.03 з правом прийняття до розгляду та 

проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 
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(кандидата) наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 «Механізми 

державного управління» (наказ МОН України від 11.07.2017 № 996); 

– спеціалізована вчена рада К 38.053.04 з правом прийняття до розгляду та 

проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

філологічних наук за спеціальностями 10.01.04 «Література зарубіжних країн» та 

10.01.06 «Теорія літератури» (наказ МОН України від 07.10.2016 № 1222); 

– спеціалізована вчена рада Д 38.053.05 з правом прийняття до розгляду та 

проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

(кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.13.05 «Комп’ютерні системи 

та компоненти» та 05.13.06 «Інформаційні технології» (наказ МОН України від 

26.05.2014 № 642).  

Слід зазначити, що програма підготовки кадрів вищої освіти кваліфікації 

університетом виконана. Штат університету повністю забезпечений викладачами 

зі ступенями і званнями, в основному молодими. Тому прийом в аспірантуру і 

докторантуру постійно зменшується і буде відбуватися виключно по тих 

напрямках, де є потреба в кадрах.  
  



83 

 

4. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

 

Основні наукові та інноваційні напрями університету затверджено 

Положенням «Про організацію науково-дослідної роботи ЧНУ імені Петра 

Могили», де пріоритетом визначено активний характер дій на ринку освітніх і 

наукових послуг у Причорноморському регіоні, а саме: 

 науковий супровід стратегії геополітичного розвитку Причорноморського 

регіону;  

 соціалізація українського Причорномор’я; 

 розкриття IT-потенціалу регіону; 

 розкриття медично-реабілітаційного потенціалу Причорноморського 

регіону; 

 оцінка та зниження екологічних ризиків північного Причорномор’я; 

 енерго- та ресурсозбереження, матеріалознавчі дослідження на потреби 

підприємств регіону;  

 національно-мовна картина світу та проблеми міжкультурної комунікації 

в регіоні; 

 розкриття культурно-історичної спадщини північного Причорномор’я. 

ЧНУ імені Петра Могили протягом 2013–2017 рр. виконував 

фундаментальні дослідження, прикладні роботи та розробки з позитивною 

динамікою фінансування, що представлено у табл. 4.  

 

 

Таблиця 4. 

Кількість виконаних робіт 

та обсяги їх фінансування за 2013–2017 рр. 
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Фундаментальні   1 93,6 2 503,5 4 1000,3 6 1934,7 

Прикладні 2 169,6 1 98,6 3 543,8 3 545,9 1 740,0 
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Рис. 4. Динаміка фінансування НДР ЧНУ ім. Петра Могили 

 

Фундаментальні наукові дослідження є однією з найбільш важливих 

проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, людського 

потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого 

розвитку суспільства і держави. У звітному періоді 2017 н. р., виконувалось  

4 фундаментальні, 1 прикладна НДДКР та 2 наукові роботи молодих вчених 

(загальний кошторис 2 674,700 тис. грн). 

На сьогодні представники університету згідно з тематичним планом 

Міністерства освіти і науки України працюють над такими дослідженнями:  

1. Фундаментальна НДДКР «Ефективне функціонування та розвиток 

регіонального соціокультурного середовища в умовах децентралізації як 

запорука національної безпеки України» (№ держреєстрації: 0117U000445, 

керівник – Мейжис Ірина Альбертівна, д-р пед. наук, професор);  

2. Фундаментальна НДДКР «Літератор-інтелектуал у міграційних 

процесах: виклики для пам’яті й ідентичності» (№ держреєстрації 

0117U000446, керівник – Пронкевич Олександр Вікторович, д-р філол. наук, 

професор);  

3. Фундаментальна НДДКР «Корекція цільової спрямованості осіб, які 

зазнали впливу наслідків ПТСР (посттравматичних стресових розладів)»  

(№ держреєстрації: 0116U004816, керівник – Васильєв Ярослав Васильович,  

д-р психол. наук, професор); 

4. Фундаментальна НДДКР «Фундаментальні дослідження структуро-

утворення та технології інженерії поверхневих високоміцних структур з 

перемінною зносостійкістю» (№ держреєстрації: 0115U000317, керівник – 

Клименко Леонід Павлович д-р техн. наук, професор);  

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2013 2014 2015 2016 2017

фундаментальні 

прикладні 



85 

 

5. Прикладна робота «Розроблення бездротових енергонезалежних 

інформаційно-вимірювальних мереж критичного застосування військово-

цивільного призначення» (№ держреєстрації: 0117U000447, керівник – 

Мусієнко Максим Павлович, д-р техн. наук, професор); 

6. Прикладна НДДКР «Автоматизація системи управління 

навчальним процесом у ВНЗ» (№ держреєстрації: 0117U007553, керівник – 

Потай Інна Юріївна, канд. техн. наук, доцент). 

Вже другий рік поспіль здобуваємо перемогу у конкурсі наукових робіт 

молодих вчених, що фінансується МОН України:  

1. Наукова робота «Реалізація євроінтеграційної політики України 

шляхом залучення до цього процесу громадянського суспільства в умовах 

необхідності зміцнення національної безпеки» (№ держреєстрації 

0116U006979, керівник – д-р наук з держ. упр., доцент Ю. В. Палагнюк); 

2. Наукова робота «Розробка інформаційно-комунікаційних технологій 

підтримки прийняття стратегічних рішень військово-цивільного призначення 

в умовах багатокритеріальності та невизначеності» (№ держреєстрації: 

0117U007144, керівник – А. В. Швед, канд. техн. наук). 

 

4.1. Інформація про стан розвитку інноваційної діяльності 

і трансферу технологій 

 

Головною метою державної інноваційної політики є створення соціально-

економічних, організаційних і правових умов для ефективного відтворення, 

розвитку й використання науково-технічного потенціалу країни, забезпечення 

впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та 

ресурсозберігаючих технологій, виробництва та реалізації нових видів 

конкурентоздатної продукції. Щорічно науковці нашого університету 

залучаються до участі у вирішені актуальних комплексних проблем регіону. 

Тому свідчать приклади найбільш ефективних науково-технічних розробок: 

– Гідропонна установка з сонячним насосом (В. І. Андрєєв, О. І. Случак, 

О. І. Случак); 

– Конструкція та композитні матеріали кришки для кокілів відцентрового 

лиття (Л. П. Клименко, В. І. Андрєєв, О. Ф. Прищепов, О. І. Случак, 

В. В. Шугай);  

– Підвищення екологічної безпеки систем теплохолодозабезпечення 

будівель шляхом перерозподілу енергії між альтернативними і традиційними 

джерелами (Л. П. Клименко, Н. О. Воскобойнікова);  
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– Спосіб модифікації поверхні тертя чавунної заготовки шляхом 

нанесення покриття Ti-TiO2 (Л. П. Клименко, В. І. Андрєєв, О. Ф. Прищепов, 

О. І. Случак, В. В. Шугай); 

– Метод виготовлення композитних фільтрів з контрольованою 

пористістю на основі губчастого титану з наповнювачами (Л. П. Клименко, 

В. І. Андрєєв, О. Ф. Прищепов, О. І. Случак, В. В. Шугай);  

– Теоретичні основи визначення індикаторів та коефіцієнтів вагомості 

індексів екологічної безпеки в системі сталого розвитку Південного регіону України 

(Л. П. Клименко, В. В. Добровольський, В. І. Андрєєв, Н. О. Воскобойнікова);  

– Розроблення поліметричних датчиків інформаційно-вимірювальних 

систем з живленням елементів від енергії вимірювального сигналу 

(М. П. Мусієнко, І. М. Журавська, В. Ю. Савінов, Я. М. Крайник, О. О. Корецька);  

– TPC-декодер на базі ПЛІС (Я. М. Крайник, М. П. Мусієнко, 

О. О. Денисов, В. О. Перов);  

У ЧНУ імені Петра Могили створені і функціонують 2 науково-дослідних 

інститути, 10 центрів та 20 лабораторій. 

При кафедрі історії працює Миколаївське відділення Інституту історії 

України НАН України, яке діє як структурний підрозділ Чорноморського 

державного університету імені Петра Могили (керівник – Котляр Ю. В.). При 

роботі відділення керується Положенням про Миколаївське відділення Інституту 

історії України Національної Академії Наук України від 11.02.2010 та угодою 

про співпрацю між Інститутом історії України НАН України і ЧНУ імені Петра 

Могили. 

 

4.2. Видавнича, інформаційна та винахідницька діяльність 

 

Редакційно-видавничий відділ є структурним підрозділом Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили, який виконує такі види робіт: 

– видання навчально-методичної літератури ; 

– надання книжковій продукції номерів ISBN; 

– надання власній періодичній продукції номерів ISSN; 

– формування електронної версії видання; 

– обов’язкова розсилка книжок за переліками МОН України та ISBN; 

– розміщення інформації про власну продукцію в провідних каталогах 

видань України;  

– надання можливість науковцям друкувати статті у фахових журналах, які 

включені до переліку МОН України. 

 



87 

 

ЧНУ імені Петра Могили є засновником наукових фахових видань, 

зареєстрованих відповідно до чинного законодавства. Всього видаються 

15 журналів та один студентський науковий журнал (табл. 4.2.1.). 

Таблиця 4.2.1 

Наявність періодичних видань  

Чорноморського національного університету імені Петра Могили 
 

Назва регіонального друкованого 

засобу масової інформації 

Наказ МОН про включення  

до переліку фахових видань  

Науково-методичний журнал 

«Наукові праці» серія 

Державне управління 

Державне управління 

Перелік наукових фахових видань України, затверджений 

наказом МОН України від 12.05.2015 № 528 

Науково-методичний журнал 

«Наукові праці» серія 

Історія 

Історичні науки 

Перелік наукових фахових видань України, затверджений 

наказом МОН України від 21.12.2015 № 1328 

Науково-методичний журнал 

«Наукові праці» серія 

Комп’ютерні технології 

Технічні науки 

Перелік наукових фахових видань України, затверджений 

наказом МОН України від 06.03.2015 № 261 

Науково-методичний журнал 

«Наукові праці» серія 

Педагогіка 

Педагогічні науки 

Перелік наукових фахових видань України, затверджений 

наказом МОН України від 21.12.2015 № 1328 

Науково-методичний журнал 

«Наукові праці» серія 

Політологія 

Політичні науки 

Перелік наукових фахових видань України, затверджений 

наказом МОН України від 06.03.2015 № 261 

Науково-методичний журнал 

«Наукові праці» серія 

Соціологія 

Соціальні науки 

Перелік наукових фахових видань України, затверджений 

постановою президії ВАК України від 26.05.2010 № 1-05/4 

Науково-методичний журнал 

«Наукові праці» серія 

Техногенна безпека. Радіобіологія 

Технічні науки 

Перелік наукових фахових видань України, затверджений 

наказом МОН України від 21.12.2015 № 1328 

Біологічні науки 

Перелік наукових фахових видань України, затверджений 

наказом МОН України від 16.05.2016 № 515 

Науково-методичний журнал 

«Наукові праці» серія 

Філологія. Мовознавство 

Філологічні науки 

Перелік наукових фахових видань України, затверджений 

наказом МОН України від 29.12.2014 № 1528 

Науково-методичний журнал 

«Наукові праці» серія 

Філологія. Літературознавство 

Філологічні науки 

Перелік наукових фахових видань України, затверджений 

наказом МОН України від 12.05.2015 № 528 

Науково-методичний журнал 

«Наукові праці» серія 

Філософія 

Філософські науки 

Перелік наукових фахових видань України, затверджений 

наказом МОН України від 16.05.2016 № 515 

Науково-методичний журнал 

«Наукові праці» серія 

Економіка 

Економічні науки 

Перелік наукових фахових видань України, затверджений 

наказом МОН України від 07.10.2015 № 1021 

Науково-методичний журнал 

«Наукові праці» серія 

Екологія 

 

Науковий журнал 

Чорноморський літопис 

Історичні науки 

Перелік наукових фахових видань України, затверджений 

наказом МОН України від 11.07.2016 № 820 

Збірник наукових праць 

Історичний архів. Наукові студії 

Історичні науки 

Перелік наукових фахових видань України, затверджений 

наказом МОН України від 07.10.2015 № 1021 

Новітня філологія  
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Журнал «Public Policy and Economic 

Development» 

Державне управління  
Перелік наукових фахових видань України, затверджений 
наказом МОН України від 29.12.2014 № 1528 

Український журнал медицини, 

біології та спорту  

Біологічні науки, медичні науки (за групою 
спеціальностей 14.03.00) 
Перелік наукових фахових видань України, затверджений 
наказом МОН України від 22.12.2016 № 1604 

Журнал «Інвестиції: практика та 

досвід» 

Державне управління  
Перелік наукових фахових видань України, затверджений 
наказом МОН України від 29.12.2014 № 1528 
Економічні науки 
Перелік наукових фахових видань України, затверджений 
наказом МОН України від 13.07.2015 № 747  

 

Призначенням видань є оперативне опублікування результатів нових 

наукових знань, отриманих у ході дослідницької діяльності провідних учених 

України, і їхнє поширення в Україні та за кордоном.  

Наукові журнали «Public Policy and Economic Development», «Наукові студії. 

Історичний архів», серії «Філологія. Літературознавство», «Філософія», 

«Історія», «Політологія» науково-методичного журналу «Наукові праці» 

індексуються у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus.  

Вченою радою університету прийнято положення про компенсацію витрат 

науковців університету на публікацію статей у виданнях, що входять до 

міжнародних наукометричних баз SCOPUS та Web of Science, в межах до  

200 євро. 

Інформацію щодо опублікованих протягом 2013–2017 рр. співробітниками 

ЧНУ імені Петра Могили монографій, підручників та посібників наведено у 

таблиці 4.2.2.  

 

Таблиця 4.2.2 

Відомості про кількісні показники видань 

професорсько-викладацького складу 
 

№ 

з/п 
Показники 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Опубліковано підручників, 

всього одиниць 
0 1 1 1 4 

2 Опубліковано посібників, 

всього одиниць: 
24 24 25 23 18 

3 Опубліковано монографій, 

всього одиниць 
15 13 22 18 16 

 

Велика увага в університеті приділяється розвитку винахідницької 

діяльності, зокрема своєчасній охороні об’єктів інтелектуальної власності, 

створених в результаті виконання наукових досліджень, роботи над 

докторськими, кандидатськими дисертаціями тощо.  
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У 2017 р. було подано 3 заявки на винахід, 11 заявок на корисні моделі, 

отримано 15 патентів на корисні моделі. Активну участь у винахідницькій 

роботи беруть студенти та аспіранти. Серед поданих заявок та отриманих 

патентів – більше 80 % за участі молодих вчених. На рисунку 4.2.1. представлено 

порівняльну динаміку подання заявок та отримання патентів співробітниками 

ЧНУ ім. Петра Могили. 

 
Рис. 4.2.1 Динаміка подання заявок та отримання патентів співробітниками ЧНУ 

 

 

 

4.3. Проведення конференцій 

 

Протягом 2017 р. ЧНУ ім. Петра Могили проводилися щорічні міжнародні, 

всеукраїнські науково-методичні конференції та науково-практичні семінари з 

проблем вищої освіти і науки, спрямовані на вирішення освітянських і наукових 

проблем загальнодержавного та міжнародного рівнів:  

1. Всеукраїнська Інтернет конференція «Тенденції розвитку та 

функціонування слов’янських та германських мов», 24 лютого 2017 р.; 

2. XІІ міжнародна наукова конференція «Україна і франкомовний світ: 

формування нового мислення», 20–22 квітня 2017 р.; 

3. ІІ міжнародна наукова конференція «Слов’янські студії. Функціону-

вання та розвиток слов’янських мов і літератур у світовому контексті»,  

21–23 квітня 2017 р.; 
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4. XІ міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум-

2017: Стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному 

просторі», 8–11 червня 2017 р.; 

5. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Впровадження 

європейських соціальних стандартів в Україні», 8–11 червня 2017 р.; 

6. Міжнародний науковий симпозіум «Українські революції: 

історичний, політичний і міжнародний аспекти» (до 100-річчя Української 

національно-демократичної революції 1917–1921 рр.), 8–11 червня 2017 р.; 

7. XIV міжнародна науково-практична конференція «Радіаційна та 

техногенно-екологічна безпека людини і довкілля: стан, шляхи і засоби 

покращення», 8–10 червня 2017 р.; 

8. Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Кордони, межі й 

помежів’я в літературі», 7 квітня 2017 р.; 

9. Всеукраїнська науково-практична конференція «ІІІ Юридичні 

Могилянські читання: Пошук рішень з актуальних проблем сучасної правової 

науки», 25 квітня 2017 р.; 

10. Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та досвід 

створення спроможних об’єднаних територіальних громад», 16 травня 

2017 р.; 

11. Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціокультурні 

аспекти політики безпеки», 9 червня 2017 р.; 

12. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Стан та перспективи розвитку заповідної справи та екологічного туризму» 

(присвячується 15-річчю РЛП «Приінгульський»), 15–16 вересня 2017 р.; 

13. VІ Міжнародна науково-технічна конференція «Датчики, прилади та 

системи» (ДПС – 2017), Херсон-Лазурне, 18–22 вересня 2017 р. (ЧНУ ім. Петра 

Могили виступив співорганізатором. Ректор проф. Клименко Л. П. та декан ФКН 

проф. Мусієнко М. П. були Співголовами організаційного комітету); 

14. Всеукраїнська щорічна науково-методична конференція «Могилянські 

читання – 2017: Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: 

глобальний, національний та регіональний аспекти», 13–17 листопада  

2017 р.  

В рамках міжнародної науково-практичної конференції «Ольвійський 

форум – 2017: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному 

просторі» у термін 8–10 червня 2017 р. було організовано та проведено 

всеукраїнську конференцію «Функціонування та розвиток соціокультурного 

середовища регіону у контексті національної безпеки: міждисциплінарний 

вимір». У роботі конференції взяли учать 44 учасники, у тому числі 
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14 докторів наук, 21 кандидат наук, 9 викладачів та аспірантів з 9 міст, 

13 вищих навчальних і науково-дослідних закладів України.  

15 листопада 2017 р. було проведено науково-практичну конференцію 

«Студентські Могилянські читання – 2017» секція «Актуальні проблеми 

соціології та соціокультурного розвитку: національний та регіональний аспект», 

у роботі якої взяло участь 15 студентів, за результатами видано збірку 

«Студентські наукові студії: Молодіжний науковий журнал» (2017, випуск 23 (67)). 

Також приймали участь у таких заходах:  

 семінар Асоціації фінансових компаній (семінар-практикум «Основні 

проблемні аспекти діяльності фінансових компаній Філімонова О. Б., Борейко М. 

413 гр., Драгумірова А. 413 гр. – 25.10.2017; Євчук Л. А. – 01.12.2017) 

 семінар НБУ – «Практичні аспекти формулювання та реалізації 

монетарної політики» 9–10.11.2017 (Філімонова О. Б.) 

 конференції Аудиторської палати України: «Майбутнє аудиторської 

професії: міжнародний досвід та шлях України», 29.09.2017; «Доступ до професії 

аудитора: компетенції та постійне удосконалення», 19.10.2017; «Контроль за 

якістю аудиторських послуг. Саморегулювання професійної діяльності», 

13.12.2017 – Бурлан С. А.  

 міжнародна науково-практична конференції «Economy. Zarzadzanie. 

Nowoczesne badania podstawowe i stosowane». Sopol (PL) м. Сопол, Республіка 

Польща, 29.04.2017−30.04.2017; у міжнародній науково-практичній конференції 

«Economy. Zarzadzanie. Nowoczesne badania podstawowe i stosowane», м. Гданськ, 

Республіка Польща, 30.05.2017−31.05.2017 – Верланов О. Ю. 

В межах Всеукраїнської науково-методичної конференції «Могилянські 

читання – 2017: Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, 

національний та регіональний аспекти» 16 листопада 2017 р. було організовано 

та проведено роботу секції «Проблеми безпеки функціонування та розвитку 

регіонального соціуму в умовах децентралізації: соціокультурний аспект», в її 

роботі взяли учать 27 учасників, у тому числі 6 докторів наук, 15 кандидат 

наук, 6 викладачів та аспірантів з 9 міст, 13 вищих навчальних і науково-

дослідних закладів України. За результатами участі викладачів ФЕН у  

ХХ Всеукраїнській науково-методичній конференції «Могилянські читання – 

2017: Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, 

національний та регіональний аспекти» опубліковано 40 тез доповідей. 

 

 

4.4. Наукова робота студентів 

 

Науково-дослідницька діяльність студентів є одним із найважливіших 

засобів підвищення якості підготовки і виховання спеціалістів з вищою освітою, 
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здатних творчо застосовувати в практичній діяльності найновіші досягнення 

науково-технічного прогресу. Вона розвиває творче мислення, індивідуальні 

здібності, дослідні навички студентів, дозволяє здійснювати підготовку 

ініціативних фахівців, розвиває наукову інтуїцію, творчий підхід до сприйняття 

знань і практичне застосування їх для вирішення завдань і наукових проблем.  

Студенти беруть участь у роботі наукових гуртків, всеукраїнських та 

вузівських студентських наукових і науково-практичних конференціях, наукових 

школах, студентських лабораторіях, міжнародних грантах, наукових 

дослідженнях що проводяться кафедрами та науковими підрозділами 

університету по госпдоговірній та бюджетній тематиці, так, наприклад, студенти 

Фен приймали участь у виконанні госпдоговірної науково-дослідної роботи – 

Проект розробки міток для змагань на повітряних кулях Best Devise for FAI 

(Фінансово-економічне обґрунтування проекту – 250 год.) – грантова підтримка 

від ГО Noosfera – Філімонова О. Б., Іщенко Н. М. 

Результати науково-дослідних робіт студентів з тематики наукових 

напрямів кафедр стають темами випускних кваліфікаційних робіт. 

Вагомим показником розвитку інтеграції освітньої та наукової сфер 

університету є активне залучення студентської молоді до наукової діяльності. 

Значна увага в навчанні приділяється вирішенню питань студентської науки. 

Найбільш поширеною формою організації науково-дослідної роботи студентів є 

участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та 

Всеукраїнських студентських олімпіадах.  

У червні було організовано за участі студентів ФЕН ХVІ Міжнародну 

науково-практичну конференцію молодих вчених «Ольвійський форум – 2017: 

«Економічні аспекти сталого розвитку: локальний, національний, глобальний 

вектори», де проведено Тренінги: Банківські інновації, Інформаційно-

комунікаційні технології в професії бухгалтера, ІТ у забезпеченні сталого 

розвитку сучасного світу; ВоркШопи: Креативна економіка – оригінальний 

бізнес, Використання ресурсів підприємництва для реалізації стратегії 

економічного розвитку країни, Управління земельними ресурсами та раціональне 

природокористування як складова концепції сталого розвитку; Майстер-клас: Як 

виграти грант на стартап; флеш-моб, тім-білдінг і квест. 

Участь наших студентів у студентській стипендіальній програмі 

«ЗавтраU.A.» фонду Віктора Пінчука представлена такою тематикою:  

 Хухаркін С. «Корпоративна колористика, шлях розвитку ефективного 

сенсорного маркетингу» – науковий керівник канд. екон. наук, доцент б. в. з. 

Мельничук Л. С.;  

 Зайчук А. «Підвищення обсягів продажу за допомогою нейро-

маркетингу» – науковий керівник канд. екон. наук, доцент б. в. з. Мельничук Л. С.; 
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 Раку О. «Підвищення ефективності діяльності малого та середнього 

підприємництва Миколаївської області: методи та інструменти» – науковий 

керівник канд. екон. наук, доцент б. в. з. Філімонова О. Б. 

Студенти-економісти приймають участь у щорічних змагання «CFA 

Institute Research Challenge» (науковий керівник канд. екон. наук, професор 

Верланов Ю. Ю.), організовують і проводять Турніри з економіки (лютий – 

березень, 2017 р.), конкурс студентських есе до Всесвітнього тижня грошей спільно з 

Черкаським ННІ ДВНЗ «Університет Банківської Справи» (березень, 2017 р.). 

З метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її 

творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у вищих 

навчальних закладах проводяться Всеукраїнські конкурси та олімпіади. Студенти 

подають самостійно підготовлені наукові роботи із актуальних проблем у галузі 

природничих, технічних та гуманітарних наук, які є пошуковими за своїм 

характером. У 2016–2017 н. р. Вченою радою ЧНУ були рекомендовані до участі 

у Всеукраїнському конкурсі 36 робіт студентів. 

 

За результатами були визначені такі переможці: 

 З напрямку «Юридичні науки»: 

1. Диплом І ступеня отримала Жовтоножко І., студентка 5 курсу, 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доцент Шведова Г. Л.; 

2. Диплом ІІІ ступеня отримала Проскуріна І., студентка 3 курсу, 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доцент Січко Д. С.; 

 У галузі науки «Прикладна геометрія, інженерна графіка та 

ергономіка»: 

1. Диплом ІІ ступеня отримала студентка ІІІ курсу факультету 

комп’ютерних наук Завалко Є. А., науковий керівник – д-р фіз.-мат. наук, 

професор Хомченко А. Н.; 

2. Диплом ІІ ступеня отримала студентка ІІІ курсу факультету 

комп’ютерних наук Кременченко О. С., науковий керівник – д-р фіз.-мат. наук, 

професор Хомченко А. Н.; 

 З напрямку «Інформатика, обчислювальна техніка та 

автоматизація»: 

1. Диплом I-го ступеня отримав студент 2-го курсу Стовманенко 

Владислав Олегович, науковий керівник – д-р техн. наук, професор Мусієнко М. П.; 

2. Диплом ІІІ ступеня отримали студенти 5 курсу Мальцев Сергій 

Ігорович та Приходько Андрій Володимирович, науковий керівник – канд. 

техн. наук, доцент Потай І. Ю.; 
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 Зі спеціальності «Енергетичне машинобудування»: 

1. Диплом ІІІ ступеня отримала студентка Случак О. І., науковий 

керівник – канд. техн. наук, доцент Андрєєв В. І.; 

 Спеціальність «Гроші, фінанси і кредит»: 

1. Диплом ІІІ ступеня отримав студент Колбудський І. О., науковий 

керівник – канд. екон. наук, доцент Іщенко Н. М.; 

 З напрямку «Соціологічні науки»: 

1. Диплом ІІ ступеня отримала студентка 6 курсу Москвіна Ю., науковий 

керівник – д-р пед. наук, професор Мейжис І. А.; 

2. Диплом ІІІ ступеня отримала студентка 5 курсу Денисенко О., 

науковий керівник – канд. соц. наук, доцент Калашнікова Л. В.; 

Участь в олімпіадах: 

– Диплом ІІІ ступеня за високий рівень підготовки, виявлений у ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом підготовки «Екологія, 

охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» – 

студентка 421 гр. Коркішко А. В.; 

– Диплом ІІ ступеня за високий рівень підготовки, виявлений у ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом підготовки «Екологія, 

охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» – 

студентка 421 гр. Лисак І. О.; 

– Грамота за активну участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади за напрямом підготовки «Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування» – студентка 321 гр. 

Драгуновська О. В.; 

– У Всеукраїнській олімпіаді з «Правознавства» студенти юридичного 

факультету посіли ІІІ місце у загальному рейтингу; 

– На обласному етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з 

програмування, в якій брало участь 20 команд, наші команди посіли І, ІІІ, VI та  

Х місця, тренер – ст. викладач кафедри інженерії програмного забезпечення 

Боровльова С. В.  

– Другий (регіональний) тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спортивного програмування (1/4 ACM ICPC), наші команди посіли І та  

V місця, тренер – ст. викладач кафедри інженерії програмного забезпечення 

Боровльова С. В.  

–  Третій (фінальний) тур другої групи Всеукраїнської олімпіади зі 

спортивного програмування (ACM ICPC), наші команди посіли ІІ та ХVІ місця, 

тренер – ст. викладач кафедри інженерії програмного забезпечення 

Боровльова С. В. 
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Участь студентів у конкурсах стартапів: 

1. Конкурс «Битва стартапов на Innotech»; 

2. 1-ше місце у конкурсі інженерних проектів (стартапів) Vernadskiy 

Challendge (грант 800 тис. грн), 22.04.2017, м. Дніпро; 

3. 1-ше місце у конкурсі «Best Divece sov FAI» (5 тис. грн, грант), 

27.05.2017, м. Дніпро; 

4. 1-ше місце у конкурсі «Битва стартапов на Innotech: Время отрастить 

рог», 15.06.2017, м. Миколаїв. 

5. 1-е місце в битві стартапів Festival оf Innovation, КНУ ім. Шевченка, 

27.09.2017, проект PlayStick; 

6. 2-е місце в битві стартапів Festival оf Innovation, КНУ ім. Шевченка, 

27.09.2017, проект UltimateMask; 

7. 2-е місце в битві стартапів Festival оf Innovation, КНУ ім. Шевченка, 

2017, 28.09.2017, проект Cubomania; 

8. Міжнародний Форум «INNOVATION MARKET» (МФІМ), 21–24 листопада 

2017 р. м. Київ (стартап-проекти: PlayStick, UltimateMask, MedLed, Drag’n’drone). 

За активної участі студентів, молодих вчених та аспірантів у ЧНУ імені 

Петра Могили проводилися конференції, тематика яких включала розгляд 

проблем пріоритетного розвитку освіти і науки, у тому числі забезпечення 

інноваційного розвитку освітньої галузі, співпраці з Європейським Союзом, 

інтеграції вітчизняної освіти і науки у міжнародний простір, питання соціально-

економічного та гуманітарного розвитку України, побудови громадянського 

суспільства:  

1. Всеукраїнська щорічна конференція молодих вчених і студентів 

«Програмно-апаратні засоби вбудованих систем», січень 2017 р.; 

2. Всеукраїнська студентська наукова конференція з міжнародною участю 

«Молодіжний Ольвійський форум – 2017. Світова криза: прояви, наслідки, 

шляхи подолання», 25–28 травня 2017 р.; 

3. Всеукраїнська щорічна науково-методична конференція до Всесвітнього 

дня студентів «Університетська молодь для сталого майбуття України»,  

15–16 листопада 2017 р.; 

4. Всеукраїнська Інтернет конференція молодих учених, студентів, 

аспірантів «Сучасні оцінки наслідків радіаційних аварій: радіоекологічні, 

медичні, соціальні аспекти» (з нагоди вшанування 31-ї річниці аварії на ЧАЕС), 

24–26 квітня 2017 р.; 

5. II Всеукраїнська Інтернет конференція молодих вчених, студентів, 

аспірантів «Управління якістю в житті і діяльності людини: стандарти, 

орієнтири та перспективи», 12–16 листопада 2017р.; 
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Студенти також прийняли участь у ІV Міжнародній науково- 

практичній конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної 

інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки» з нагоди  

200 – річчя «Львівської політехніки» (Львів, 18–19 травня 2017 р.) та  

ХVI Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та аспірантів 

«Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і 

глобалізаційних процесів» (Черкаси, 20–21 квітня 2017 року) (за результатами 

конференції опубліковані тези у збірці конференції).  

Науково-дослідна робота зі студентами репрезентована у молодіжному 

науковому журналі «Студентські наукові студії». У 2017 році вийшло друком 

5 випусків журналу.  
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5. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА СТРАТЕГІЧНЕ 

ПАРТНЕРСТВО ІЗ ЗАКОРДОННИМИ ВНЗ 

 

У ЧНУ імені Петра Могили велика увага приділяється розвитку 

міжнародних відносин і перспективні плани розвитку ВНЗ завжди розглядаються 

та корегуються крізь призму прогнозованих змін у системі освітніх процесів в 

Україні, в Європі та з урахуванням світових тенденцій. Підписана Україною у 

травні 2005 р. Болонська декларація особливим чином підкреслює значимість 

міжнародного співробітництва. 

Основними напрямками міжнародної діяльності в університеті є: 

 презентація університету на міжнародному рівні й у міжнародних 

організаціях; 

 пошук партнерів, підготовка й укладення договорів про співробітництво з 

закордонними університетами й організація роботи з ними; 

 робота з посольствами і консульствами різних держав в Україні; 

 підготовка фахівців (магістрів, аспірантів) для держав-партнерів; 

 участь у підготовці і виконанні міжнародних освітніх і наукових проектів 

та програм; 

 співробітництво з закордонними асоціаціями, професійними спілками, 

фірмами; 

 рекламна та інформаційна діяльність на міжнародному рівні; 

 пошук засобів фінансування в міжнародних органах, асоціаціях та інших 

організаціях; 

 навчання українських студентів, аспірантів, наукових співробітників 

іноземним мовам та їх підготовка для закордонних відряджень; 

 координація участі різних підрозділів університету в міжнародних 

симпозіумах, конгресах, конференціях. 

 залучення іноземних студентів. 

Кожного року за міжнародним рейтингом ЮНЕСКО «Топ-200 Україна» 

університет визнається найкращим університетом у Миколаївської області. У 

2017 р. за результатами міжнародного визнання університет посів 44 місце  

серед 200 кращих в Україні, випередивши багатьох «грандів» української вищої 

освіти.  

Концепція зовнішньої діяльності університету, яка затверджена Вченою 

радою, визначає участь у міжнародних освітніх програмах обміну як можливість, 

по-перше, надати додаткові якісні знання нашим студентам і, по-друге, ще вище 

підняти досвід та науковий рівень професорів – головну цінність нашого 

університету. 

Університет є безумовним лідером з кількості та якості програм 

академічного обміну, у яких беруть участь наші студенти та викладачі. Багато з 

них отримали дипломи кращих університетів США, Німеччини, Франції, 

Норвегії, пройшли стажування у відомих університетах світу, а деякі навіть там 
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викладають, проводять наукові дослідження, працюють над докторськими 

дисертаціями.  

Університет має ліцензію на підготовку іноземних студентів і готує 

майбутніх фахівців з Азербайджану, Білорусії, Вірменії, Грузії, Ізраїлю, Італії, 

Казахстану, Канади, Китаю, Колумбії, Латвії, Молдови, Росії, Туркменістану, 

Туреччини, Узбекистану. 

Кожного року іноземні викладачі з різних країн світу читають лекції, 

проводять семінари в нашому університеті. Багато професорів повертаються до 

нас в друге, в третє. Їм подобаються університет і студенти, які завжди 

спілкуються на лекціях та семінарах без перекладачів завдяки добрій фаховій 

підготовці з іноземних мов. 

Усього за роки існування університету тут викладали більше 100 іноземних 

викладачів із Австралії, Великобританії, Іспанії, Італії, Китаю, Литви, 

Німеччини, Норвегії, США, Південної Кореї, Польщі, Росії, Румунії, Франції, 

Швейцарії, Швеції та Японії,  

У перспективі – цікаві міжнародні контакти у зв’язку з відкриттям інституту 

у Тбілісі (Грузія) як відокремленого структурного підрозділу нашого 

університету, а також створенням у ЧНУ імені Петра Могили разом з 

китайськими колегами Інституту Конфуція. 

Із ЧНУ імені Петра Могили співпрацюють: Університет Саарланда 

(Німеччина), Stord Haugesund University College (Норвегія), Університет Ла 

Сабани (Колумбія), Національний університет міста Кільмес (Аргентина), 

Тречинський університет ім. Олександра Дубчека (Словакія), Університет Ка 

Фоскарі (Італія), Університет для іноземців (Перужда, Італія), Університет Кадіса 

(Іспанія), Коледж Річланда (Великобританія), Інститут технології та передової 

освіти імені Хамберта (Канада), Університет Грузії (м. Тбілісі), Батумський 

державний університет імені Шота Руставелі (Грузія), Карагандистський 

університет (Казахстан), Дечжоуський університет (Китай), Плімутський коледж 

імені Святого Марка та Святого Джона (Великобританія), Університет Казимира 

Великого (Республіка Польща), Південно-східний науковий інститут (Республіка 

Польща), Поморська академія в Слупську (Республіка Польща), ряд 

університетів, Росії, Білорусі та інші. 

Університет підтримує постійні відносини з такими міжнародними 

організаціями та установами, як:  

 Fulbright Program, Глобальна університетська ініціатива Біла Клінтона, 

Open Society Institute, Корпус Миру, ACCELS, ALDEC, IREX, Міжнародна 

почесна спілка науковців Phi Beta Delta, Американська Рада з питань освіти 

(ACE), Civic Educational Project CEP, Таллуарська мережа (США); 

 Британська Рада (Великобританія);  

 Гете-інститут, DAAD, Сіменс, Фонд Конрада Аденауера, фонд Боша, 

програма Європаікум (Німеччина);  

 Асоціація «Альянс Франсез», програма «Français à domicile» (Франція); 

 Fellowship Program in Poland (Республіка Польща);  

 Фонд Romualdo Del Bianco (Італія);  
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 програма «Maritime Studies», програма Quota (Норвегія). 

 Програма обміну ERASMUS+ K107 (Університет Кадіса, Іспанія та 

Університет Заарланда, Німеччина); 

 програма Tempus-Tacis (Європейський Союз).  

П’ятнадцять науковців та викладачів ЧНУ імені Петра Могили відзначені 

дипломами та медалями Почесної міжнародної спілки вчених Phi Beta Delta, 

США. 

Міжнародне визнання здобутків ЧНУ імені Петра Могили засвідчує 

підписання ним 18 вересня 2008 р. Великої Хартії Університетів «Magna Charta 

Universitatum», яка була ухвалена у Болоньї, Італія, в 1988 р.  

ЧНУ імені Петра Могили вступив до Американської Ради з освіти і є членом 

Європейської Асоціації Університетів, а також приєднався до Міжнародної 

Асоціації університетів Карпатського регіону (ACRU).  

Окрім викладачів, ми часто запрошуємо відомих іноземних дипломатів, 

науковців, політиків. Міжнародний авторитет ЧНУ імені Петра Могили 

університету підтвердили візити до університету та зустрічі зі студентами 

надзвичайних та повноважних послів США, Великобританії, Німеччини, 

Франції, Швейцарії, Норвегії, Польщі, Болгарії.  

Велику низку проектів університет виконав за підтримки посольств США, 

Німеччини, Франції, Швейцарії, Норвегії, Польщі, у тому числі проведення 

літніх шкіл, міжнародних наукових конференцій, створення ресурсних центрів 

європейських мов тощо. 

Університет має визнання та авторитет за кордоном. Він приєднався до тих, 

хто підписав Болонську та Таллуарську декларації, є повноважним членом 

найвідоміших у світі освітніх організацій – Американської Ради з освіти та 

Асоціації Європейських Університетів, а керівники нашого університету беруть 

активну участь у роботі цих організацій. Також було подано заявку щодо вступу 

до Євразійської Асоціації Університетів.  

 

5.1. Сприяння участі студентів та викладачів  

у міжнародних програмах 

 

Міжнародна діяльність ЧНУ спрямована на інтеграцію університету у 

світове навчальне та наукове середовище, підвищення якості майбутніх 

спеціалістів і рівня викладання за допомогою міжнародних організацій та 

сприяння авторитету університету за кордоном. Вона здійснюється згідно із 

затвердженою вченою радою Концепцією зовнішньої діяльності університету, в 

якій сформульовані два основні стратегічні напрямки зовнішньої діяльності: 

1. Підвищувати якість основної продукції ЧНУ, тобто рівня знань 

студентів і навчальних послуг, що включає, в першу чергу, надання можливостей 

студентам отримувати додаткові знання та покращувати головне надбання 

університету – досвід і кваліфікацію професорсько-викладацького складу ЧНУ. 

2. Поширювати інформацію про навчальну, наукову і соціально-вагому 

діяльність ЧНУ за межами України. 
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Згідно зі сформульованими Вченою радою задачами, міжнародна 

діяльність університету спрямована не на прибуткову діяльність, а на 

підвищення якості української освіти та її авторитету за межами України. 

Відповідно до цього, міжнародна діяльність університету зосереджена у таких 

напрямах: 

 сприяння участі студентів та викладачів у міжнародних програмах 

обміну; 

 запрошення іноземних викладачів; 

 прийом іноземних громадян на навчання до ЧНУ ім. Петра Могили; 

 укладення міжнародних договорів; 

 співпраця із закордонними організаціями; 

 контакти з посольствами; 

 проведення семінарів, які стосуються міжнародних програм. 

Незважаючи на короткий час існування, університету вдалося досягнути 

успіхів, яких не має жодний із університетів Миколаєва. Далі наводяться дані за 

кожним із перелічених напрямів. 

 

5.2. Участь студентів та викладачів у міжнародних програмах 

обміну у 2017 році 

 

Діяльність міжнародного відділу була спрямована на пошук, інформування 

та консультаційну підтримку програм обміну, які фінансують міжнародні фонди. 

Всі програми, в яких перемагали наші студенти і викладачі, були абсолютно 

безкоштовними для переможців і для університету.  

Університет є одним з лідерів в Україні за активністю участі викладачів та 

студентів у престижних програмах академічних обмінів: 

 

Таблиця 5.2.1. 

Перелік програм академічних обмінів та робочих стажувань у яких взяли 

участь студенти ЧНУ ім. Петра Могили протягом 2017 року 
 

1. Стажування у Поморській Академії, м. Слупськ, Республіка 

Польща 
49 

2. Erasmus Plus Programme of the European Commission, 

Універсітет Кадісу (Іспанія) 

– програма бакалаврату 

– програма магістеріуму 

– аспірантура 

 

1 

2 

2 

3. Universität des Saarlandes 

Osteuropaprogramme DAAD 
5 
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4. Erasmus Plus Programme of the European Commission, 

Універсітет Саарланду (Німеччина) 

– програма бакалаврату 

– програма магістеріуму 

– аспірантура 

 

 

2 

2 

1 

5. «Debate Europe» в Брюсселі (Бельгія) 1 

6. «Mobility of youth Workers – involving marginalized Youth in 

International Projects» (Німеччина) 
1 

7. Summer course grant of the free state of Bavaria (Німеччина) 1 

8. Au-pair-Aufenthalt (Німеччина) 1 

9. «Дні України в Кошице» (Словаччина) 1 

10. Навчання тренерів у програмі «Активні громадяни» від 

Британської ради 
54 

11. JEOPLE + Internship International 12 

12.  Стажування в Німеччині Karl’s Hof 2017 31 

13. Camp America 8 

14. Етнічна програма для корінних корейців (Корея) 1 

15. Літня мовна школа в Любліні 5 

16. Літня мовна школа в Болгарії 37 

 
Таблиця 5.2.2. 

Міжнародна активність викладачів та співробітників  

ЧНУ ім. Петра Могили протягом 2017 р. 

 

№ 

з/п 

ПІБ та посада 

співробітника 

Іноземний навчальний 

заклад, з яким 

контактуєте (назва 

навчального закладу, 

країна, контактна 

особа) 

Напрями 

співпраці  

1.  
Ректор 

Клименко Л. П. 

Університет Кадіса 

(Іспанія) 

Erasmus+, «Обмін 

університетських 

адміністраторів» 

2.  
Проректор з наукової 

роботи Беглиця В. П. 

Університет Саарланда 

(Німеччина) 

Співпраця в рамках проектної 

роботи Ostpartnerschaften 

3.  
Перший проректор  

Іщенко Н. М. 

Варшавський 

університет (UW) та 

Ягеллонський 

університет (Республіка 

Польща)  

Проект «Інноваційний 

університет і лідерство. Фаза 

III: інновації і відносини з 

оточенням» : організовано 

зустрічі та консультації для 
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надання учасникам 

інформаційної підтримки у 

підготовці 

мікропроектів,ознайомлено з 

інноваційними підходами в 

організації системи 

фінансування університетів та 

їх структурних підрозділів, 

формуванні стратегії 

університету, забезпеченні 

якості освіти, організації 

студентського 

самоврядування. 

Відвідано в музеї (Collegium 

Majus), новому Кампусі та 

бібліотеці Ягеллонського 

університету (остання 

нараховує понад 3 млн. 

екземплярів книжок), Центр 

біотехнологій, Цeнтр 

промeнeвих досліджeнь Solaris 

(адронний колайдeр), Інститут 

пам’яті народової 

4.  
Директор Інституту 

філології Пронкевич О. В. 

Університет Віадріна, 

Франкфурт-на-Одері 

(Німеччина) 

Участь у міжнародній 

конференції «Блукаючі зірки», 

«Єрейські письменники та 

українська література» 

Університет Кадіса 

(Іспанія)  

Erasmus+, «Обмін 

університетських 

адміністраторів» 

Університет Порту 

(Португалія) 

Участь у конгресі JADIS VII 

«Пам’ять, культура, 

ідентичність, ідеологія» 

Інститут конфліктів і 

миру при університеті 

Гранади (Іспанія)  

Виступи на тему: «Агресивні 

націоналізми і 

багатонаціональні суспільства: 

від України до Каталонії» 

5.  

Професор кафедри 

цивільного та 

кримінального права і 

процесу Блага А. Б. 

Агентство США з 

міжнародного розвитку 

(USAID) 

Участь у навчальній програмі 

в рамках проекту «Навчальні 

програми професійного 

зростання» (м. Стокгольм, 

Швеція) 

6.  

Завідувач кафедри романо-

германської філології 

Польберг Л. В. 

м. Реклінгхаузен 

(Німеччина) 

Участь у стажуванні 
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7.  

Викладач кафедри 

публічного управління та 

адміністрування  

Козлова Л. В. 

Академія публічного 

управління при 

Президенті Республіки 

Молдова (м. Кишинів, 

Республіка Молдова) 

Обмін угодами про співпрацю 

між ЧНУ 

ім. Петра Могили та АПУ; 

участь у міжнародній науково-

практичній конференції 

8.  

Викладач кафедри теорії 

та практики перекладу з 

англійської мови 

Стеванович Р. І. 

м. Катовіце (Республіка 

Польща) 

Участь у міжнародній 

конференції «Мова та 

сучасність» 

м. Гельсінкі (Фінляндія) Керування секцією граматики 

мови. Виступ з доповіддю: 

«Лексичні та граматичні 

особливості евристичного 

наукового тексту» 

м. Софія (Болгарія) Участь у міжнародній 

конференції «Мова – вчора, 

сьогодні, завтра» 

м. Оломоуць (Чехія) Участь у міжнародній 

конференції «Оломоуцькі дні 

лінгвістів» 

м. Сосновець 

(Республіка Польща) 

Участь у міжнародній 

конференції «Мова та 

сучасність» 

м. Білосток (Республіка 

Польща) 

Участь у міжнародній 

конференції «Пограничные 

межкультурные связи» 

9.  

Начальник відділу 

міжнародних зв’язків 

Іовчева А. М. 

Університет Кадіса 

(Іспанія) 

 

Стажування за програмою 

Erasmus+Ka107 Staff Training в 

Університеті Кадіса 

Поморська Академія 

(Республіка Польща) 

Стажування координаторів 

програми семестрових обміні 

між ЧНУ та ПА 

Софійський університет 

Св. Климента 

Охридського 

(Болгарія) 

Участь в конференції «Східна 

Європа в контексті 

глобалізаційних 

трансформацій» 

10.  

Професор кафедри 

екології та 

природокористування 

Мітрясова О. П. 

Кафедра неорганічної та 

аналітичної хімії 

університету Саарланду 

(Німеччина) 

Міжнародне стажування 

11.  

Професор кафедри 

міжнародних відносин та 

зовнішньої політики  

Сінкевич Є. Г. 

 

 

Європейський коледж у 

Варшаві (Республіка 

Польща) 

Стажування з проблем 

Європейської інтеграції та 

міжнародних відносин 
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12.  

Завідувач кафедри 

романо-германської 

філології  

Кіршова О. В. 

Кафедрою викладання 

німецької мови як 

іноземної в університеті 

Саарланду (Німеччина) 

Підтримання партнерства між 

ЧНУ ім. Петра Могили та 

університетом Саарланду в 

межах програми «Східне 

партнерство», налагодження 

контактів із кафедрою, 

презентація ЧНУ і кафедри 

РГФ,відвідування лекцій і 

семінарів з метою обміну 

досвідом 

13.  

Старший викладач 

кафедри романо-

германської філології 

Мозолевська А. С. 

Університет Кадіса 

(Іспанія) 

Навчання за програмою 

Erasmus+Ka107 в аспірантурі 

Університету Кадіса 

м. Кадіс (Іспанія) Участь у міжнародній 

науковій конференції 

«Jornadas de Lingüística 

y Cognición»  

м. Кадіс (Іспанія) Участь у науковому семінарі 

дослідника  

M. Rafael Batista Andrades: 

«Scène englobante, scène 

générique et éthos dans les 

interventions des représentants 

permanents du Brésil, de 

l’Espagne et de la France auprès 

des Nations Unies» 

м. Кадіс (Іспанія) Участь у науковому семінарі 

доктора філологічних наук Liz 

Fere (Sciences de l’Information 

et de la Communication, 

Université Paris 8): «El papel de 

los medios de comunicación 

alternatiovos en el contexto 

actual de Brasil» 

м. Кадіс (Іспанія) Участь у науково-практичному 

семінарі «Approche 

pragmatique dans l’analyse du di

scours mediatique» 

м. Реймс (Франція) Участь у наукових семінарах 

Міждисциплінарного центру 

дослідження думки та мови 

університету Шампань-Арден 

«Intercompréhension des langues 

européennes et prulilinguisme» 
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14.  

Старший викладач 

кафедри міжнародних 

відносин та зовнішньої 

політики Хмель А. О.  

Університет Кадіса 

(Іспанія) 

 

Навчання за програмою 

Erasmus+Ka107 в Університеті 

Кадіса 

15.  

Директор інституту 

післядипломної освіти 

Норд Г. Л. 

Університет Саарланда 

(Німеччина) 

Співпраця в рамках проектної 

роботи Ostpartnerschaften 

16.  

Доцент кафедри 

інтелектуальних 

інформаційних систем 

Кондратенко Г. В. 

Університет Саарланда 

(Німеччина) 

Співпраця в рамках проектної 

роботи Ostpartnerschaften 

17.  

Професор кафедри 

інтелектуальних 

інформаційних систем 

Кондратенко Ю. П. 

Університет Саарланда 

(Німеччина) 

Співпраця в рамках проектної 

роботи Ostpartnerschaften 

18.  

Доцент кафедри романо-

гермнської філології 

Павлюк Х. Б. 

Університет Саарланда 

(Німеччина) 

Співпраця в рамках проектної 

роботи Ostpartnerschaften 

19.  
Доцент кафедри історії 

Морозова О. С. 

м. Жешув (Республіка 

Польща) 

Участь у міжнародній 

науковій конференції 

«Wspólne dziedzictwo. 

Rzeczpospolita Obojga Narodów 

w polskiej i ukraińskiej myśli 

historycznej XIX i XX w.» 

м. Краків (Республіка 

Польща) 

Участь у ІІІ Міжнародному 

конгресі закордонних 

дослідників Польщі «Давня 

Річ Посполита – історія, 

пам’ять, спадщина»  

(III Kongres zagranicznych 

badaczy dziejów Polski. Dawna 

Rzeczpospolita – historia, 

pamięć, dziedzictwo) 

 



106 

 

 
Рис. 5.2. Проект «Інноваційний університет і лідерство. Фаза III: інновації і 

відносини з оточенням» (Республіка Польща, жовтень – листопад 2017 р.). 

 

5.3. Запрошення іноземних викладачів 

 

Університет є одним з лідерів серед ВНЗ України за кількістю запрошених 

іноземних викладачів. У межах цього напряму проводиться робота: 

 запрошення фахівців та листування з потенційними викладачами; 

 організація та забезпечення попередніх візитів до Миколаєва; 

 зустріч, розміщення, знайомство з містом, допомога у швидкій адаптації 

на новому місці та з реєстрацією в органах місцевої влади; 

 знайомство з персоналом ЧНУ та організація робочих зустрічей з 

приводу діяльності фахівця в ЧНУ; 

 виконання термінових заходів, пов’язаних з непередбаченими подіями 

під час перебування іноземців у Миколаєві. 

У 2017 р. в університеті працювали та викладали 15 іноземних викладачів: 

– Ірина Мейжис, професор педагогічних наук, Фінляндія; 

– лектор ДААД Якоб Волосчик – викладає німецьку мову в ЧНУ; 

– Олександра Цибульська – викладає польську мову студентам ЧНУ; 

– Сонг Джехі – Корея, викладає корейську мову (факультативно); 

– Паоло Біаджи – професор університету Ca’Foscari (Венеція), почесний 

професор ЧНУ ім. Петра Могили, викладання курсу навчальних лекцій із 

загальної передісторії, європейської передісторії, передісторії Кавказу та 

Індійського океану в рамках програми Erasmus+ Ka 107; 

– Сенфорд Пол де Віт – викладає англійську мову в ЧНУ; 

– Яо Шуан – викладає китайську мову в ЧНУ; 

– Мелані Грехем – викладає англійську мову в ЧНУ; 
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– Орест Цушко – представник програми Fulbright Specialist Program, 

читання курсу лекцій на тему: «Sound and media»; показ документального фільму 

«Історія української капели бандуристів»; 

– Марк Ісаак – представник програми American Fulbright Scholar, 

підготовка фото виставки про національні меншини; підготовка документаль-

ного фільму про Бузький гард; 

– Гетнет Тамене (Університет Олександра Дубчека в м. Тренчині, 

Словаччина) викладання для студентів істориків в рамках навчального курсу 

«Перехідні демократії з врахуванням досвіду країн Вишеградської»; 

– Пьотр Лізаковські (консультанта програми ЄС ТАCIS) викладання для 

студентів істориків в рамках навчального курсу «Перехідні демократії з 

врахуванням досвіду країн Вишеградської»; 

За час існування у ЧНУ викладали більш ніж 100 іноземних викладачів, у 

тому числі, 14 професорів-фулбрайтерів із США.  

 

5.4. Прийом іноземних громадян на навчання до 

ЧНУ ім. Петра Могили 

 

Прийом іноземців для навчання в ЧНУ імені Петра Могили здійснюється 

на підставі:  

– міжнародних договорів України;  

– загальнодержавних програм;  

– договорів, укладених навчальними закладами з юридичними та 

фізичними особами.  

До університету приймаються іноземці без обмежень за ознаками раси, 

кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 

соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або 

іншими ознаками. 

Іноземці зараховуються до ЧНУ імені Петра Могили після тестування на 

підставі укладеного договору. 

Реєстрація національного паспорта іноземця, який прибув до ЧНУ  

імені Петра Могили з метою навчання, проводиться в органах внутрішніх справ 

на підставі письмового звернення університету. 

В університеті питаннями паспортно-візової служби займається відділ 

міжнародних зв’язків.  

Університет має повний комплект документів, що зібрані у Збірнику 

нормативно-правових документів з питань організації та підготовки в Україні 

фахівців для зарубіжних країн, який видається щорічно Українським державним 

центром міжнародної освіти МОН України. Також міжнародна діяльність 

університету відбувається відповідно до наказів, постанов та інших нормативних 

документів, які надходять до університету після видання останнього Збірника 

нормативно-правових документів з питань організації та підготовки в Україні 

фахівців для зарубіжних країн.  
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Станом на листопад 2017 року у ЧНУ імені Петра Могили навчається 

62 іноземних студенти з таких країн: Азербайджан (6 студентів); Вірменія 

(2 студенти); Ізраїль (2 студенти); Індія (19 студентів); Ірак (1 студент); Камерун  

(1 студент); Китай (2 студенти); Росія (4 студенти); Республіка Молдова (2 студенти); 

Туркменістан (17 студентів); Туреччина (3 студенти); Узбекистан (3 студенти). 

 

5.5. Грантова діяльність 

 

Окремим напрямом міжнародної діяльності ЧНУ імені Петра Могили  

є реалізація міжнародних грантів та проектів за фінансової підтримки 

міжнародних фондів, організацій та посольств різних країн світу. Тільки за  

2016–2017 навчальний рік в наслідок грантової роботи в університеті здійснено: 

– модернізація навчальних програм; 

– підвищення енергоефективності будівель корпусів університету шляхом 

впровадження новітніх європейських практик; 

– відкриття центрів культури та вивчення іноземних мов; 

– налагодження системи перекваліфікації військовослужбовців та 

учасників АТО; 

– відкриття Центру соціально-психологічної реабілітації для сімей 

вимушених переселенців. 

Всі проекти, які реалізовуються в стінах університету мають довгострокові 

перспективи та сприяють підвищенню якості надання навчальних послуг. Серед них: 

– Проект «Україна – Норвегія»; 

– Проект Вишеградського Фонду «Democracy in Transition»; 

– Проект «Форум – театр как средство разрешения конфликтов»; 

– DAAD Project «Political Mechanism Providing Green Economy in Germany. 

German experience for Ukraine»; Проект «Развитие новых подходов в содействии 

трудоустройству людей с инвалидностью»; 

– Проект «Немедленная помощь внутренне перемещенным лицам»; 

– Проект «Європейська інтеграція: впровадження європейських стандартів 

та принципів в Україні»; 

– Проект Ostpartnershaft Programme DAAD «Design and implementation of a 

mobile robot with controlled electromagnetic wheel-movers for automating tool 

movement on inclined and vertical ferromagnetic surfaces»; 

– Проект ЄС Erasmus+ Aliot «Internet of Things: Emerging Curriculum for 

Industry and Human Applications»; 

– Проект ЄС Tempus Cabriolet «Model-oriented approach and Intelligent 

Knowledge-Based System for Evolvable Academia-Industry Cooperation in 

Electronics and Computer Engineering». 

У 2017 році співробітниками університету пройдено підготовку в Active Citizens 

National Facilitator Development Workshop від British Council, з отриманням 

сертифікату, що засвідчує навички фасилітації, міжкультурного діалогу, планування та 

реалізації проектів соціальної дії. А також проведено 5 локальних тренінгів з розробки, 

реалізації та фінансування проектів соціальної дії для 180 осіб. За результатами 
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тренінгів розроблено та подано 6 проектів, з яких 4 отримали грантову підтримку за 

програмою Active Citizens від British Council. 

Ставши переможцями Міжнародного конкурсу інженерних проектів (стартапів) 

Vernadsky Challenge, команда «Cubomania» (керівник проф. Мусієнко М. П.) 

отримала 800 тис. грн – грант на представлення проекту на міжнародних 

виставках, організацію та проведення рекламної компанії, придбання 

необхідного обладнання, консалтингові послуги з просування проекту тощо. 
 

 
Рис. 5.5. Міжнародний конкурс інженерних проектів (стартапів) 

Vernadsky Challenge 

 

5.6. Укладення міжнародних договорів та співпраця 

з міжнародними фондами й організаціями 
 

Одним із напрямів міжнародного співробітництва є укладання 

міжнародних договорів, дані про які наведено у таблиці 5.6.1.  
 

Таблиця 5.6.1. 

Укладення міжнародних договорів 
 

Країна 

партнер 

Установа-

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні  

результати та 

публікації 

Республіка 

Болгарія 

Софійський 

університет  

ім. Св. Климента 

Охридського 

Освітньо-наукове 

співробітництво 

Договір про 

співпрацю 

Обмін професорсько-

викладацькими 

складами, спільні 

наукові дослідження 

та публікації, 

організація та 

проведення спільних 

академічних заходів 

Республіка 

Болгарія 

Економічний 

університет – 

Варна 

Освітньо-наукове 

співробітництво 

Договір про 

академічну та 

науково-дослідну 

співпрацю 

Розвиток академічного 

і науково-дослідного 

співробітництва у 

галузі економіки, 

фінансів, 

менеджменту, 

інформаційних 

технологій 
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Республіка 

Болгарія 

Технічний 

університет – 

Габрово 

Освітньо-наукове 

співробітництво 

Договір про 

академічну та 

науково-дослідну 

співпрацю 

Розвиток академічного 

та науково-дослідного 

співробітництва в 

галузі економіки, 

фінансів, 

менеджменту, 

інформаційних 

технологій 

Сполучене 

Королівство 

Велико-

британії 

Університетський 

коледж Плімута, 

Св. Марка та  

Св. Джона 

Міжнародний 

обмін студентів та 

викладачів 

Меморандум про 

взаємне 

порозуміння 

Проходження практики 

студентів ЧНУ та 

спільні наукові 

дослідження в 

Університетському 

коледжі Плімута 

Внутрішьо-

державні 

договори 

Кафедра 

«Технологія 

суднового 

машинобудування» 

Національного 

університету 

кораблебудування 

імені адмірала 

Макарова 

Освітньо-наукове 

співробітництво 

Договір про 

співпрацю 

Договір про співпрацю 

та допомогу в 

діяльності кафедри 

«екологія» 

Внутрішьо-

державні 

договори 

Харківський 

національний 

педагогічний 

університет  

ім. Г. С. Сковороди 

Освітньо-наукове 

співробітництво 

Договір про 

співробітництво 

Спільні наукові 

дослідження, 

проведення сумісних 

науково-технічних 

конференцій 

Внутрішьо-

державні 

договори 

Харківський 

національний 

університет  

ім. В. Н. Каразіна 

Освітньо-наукове 

співробітництво 

Угода про 

співробітництво та 

організацію 

взаємовідносин 

Спільні наукові 

дослідження, 

проведення сумісних 

науково-технічних 

конференцій, 

симпозіумів, виставок 

Республіка 

Грузія 

Батумський 

державний 

університет  

ім. Шота 

Руставелі 

Освітньо-наукове 

співробітництво 

Договір про 

співпрацю 

Співробітництво в 

галузі освіти, 

проведення спільних 

науково-технічних 

конференцій, обмін 

студентами та 

спеціалістами 

Республіка 

Грузія 

Університет 

Грузії 

Освітньо-наукове 

співробітництво 

Угода про 

співробітництво 

Спільні наукові 

дослідження, 

проведення сумісних 

науково-технічних 

конференцій, 

симпозіумів, виставок; 

створення 

міжнародних наукових 

колективів 
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Республіка 

Грузія 

Телавійський 

державний 

університет  

ім. Якоба 

Гогебашвілі 

Освітньо-наукове 

співробітництво 

Меморандум про 

порозуміння 

Співробітництво в 

галузі освіти, 

проведення спільних 

науково-технічних 

конференцій, обмін 

студентами та 

спеціалістами, спільна 

реалізація академічних, 

наукових та інших 

проектів в освітній 

сфері 

Республіка 

Індія 

Університет 

Савітрібаль 

Пхуле Пуне 

Освітньо-наукове 

співробітництво 

Меморандум про 

порозуміння 

Співробітництво в 

галузі освіти 

Королівство 

Іспанія 

Королівська 

Академія 

Економічних та 

Фінансових Наук 

Наукове 

співробітництво 

Договір про 

співпрацю 

Участь у конференціях, 

публікація: 

Kondratenko Y. P. 

Proceedings of the 

International Congress 

on Cost Control  

(17–18 March, 2011, 

Barcelona, Spain), Publ. 

by ACCID/ASEPUC, 

Barcelona, 2011. – 

pp. 145–159; 

Італійська 

республіка 

Університет 

Ка Фоскарі 

Наукове 

співробітництво 

Угода про 

співробітництво 

Обмін студентами, 

стажування італійських 

студентів в ЧНУ, 

навчання в 

магістратурі 

Університету 

Ка Фоскарі 

Італійська 

республіка 

Університет для 

іноземців у 

Перуджі 

Освітнє 

співробітництво 

Договір про 

культурну 

співпрацю 

Викладання італійської 

мови в ЧНУ, 

методичне 

забезпечення, 

створення курсів 

італійської мови для 

студентів ЧНУ, 

сертифікація знання 

італійської мови, обмін 

викладачами 

Італійська 

республіка 

Центр оцінки та 

сертифікації 

лінгвістики 

Університету для 

іноземців у 

Перуджі 

Освітнє 

співробітництво 

Угода про 

співпрацю 

Проведення 

сертифікації знання 

італійської мови, 

створення 

екзаменаційного 

центру на базі ЧНУ 
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Республіка 

Казахстан 

Карагандинський 

економічний 

університет 

Казспоживсоюзу 

Освітньо-наукове 

співробітництво 

Меморандум про 

порозуміння 

Співробітництво в 

галузі освіти, 

проведення спільних 

науково-технічних 

конференцій, обмін 

студентами та 

спеціалістами 

Республіка 

Казахстан 

Північно-

Казахстанський 

державний 

університет  

імені Манаша 

Козибаєва 

Освітньо-наукове 

співробітництво 

Договір про 

співробітництво 

Співробітництво в 

галузі освіти, 

проведення спільних 

науково-технічних 

конференцій, обмін 

студентами та 

спеціалістами 

Канада Інститут 

технології та 

передової освіти 

імені Хамбера 

Освітньо-наукове 

співробітництво 

Меморандум 

порозуміння 

Впровадження онлайн-

курсів для студентів, 

організація спільних 

освітніх програм і 

проектів, обмін 

академічною 

інформацією та 

навчальними 

посібниками 

Канада Університет 

Вікторії 

Освітньо-наукове 

співробітництво 

Договір про 

потенційне освітнє 

та наукове 

співробітництво 

Поглиблення співпраці 

та розширення 

контактів з метою 

укладання договору 

про освітньо-наукове 

співробітництво 

Республіка 

Кенія 

Освітній інститут 

Маханаїм 

Освітньо-наукове 

співробітництво 

Меморандум 

порозуміння 

Співробітництво в 

галузі освіти, 

проведення спільних 

науково-технічних 

конференцій, обмін 

студентами та 

спеціалістами, 

Киргизька 

Республіка 

Бішкекський 

гуманітарний 

університет  

ім. К. Карасаєва 

Освітньо-наукове 

співробітництво 

Договір про 

співпрацю 

Співробітництво в 

галузі освіти, 

проведення спільних 

науково-технічних 

конференцій, обмін 

студентами та 

спеціалістами 

Китайська 

Народна 

Республіка 

Дечжоуський 

університет 

Освітнє 

співробітництво 

Угода про обмін 

студентів 

Обмін студентів, 

направлення 

викладачів на читання 

курсу лекцій 



113 

 

Китайська 

Народна 

Республіка 

Харбінський 

інженерний 

університет 

Освітньо-наукове 

співробітництво 

Угода про 

співпрацю 

Співробітництво в 

галузі освіти, 

проведення спільних 

науково-технічних 

конференцій, обмін 

студентами та 

спеціалістами 

Республіка 

Колумбія 

Університет  

Ла Сабани 

Освітньо-наукове 

співробітництво 

Меморандум 

порозуміння 

Обмін викладачами та 

науковцями, спільні 

навчальні та 

дослідницькі програми 

Республіка 

Корея 

Фонд 

глобалізації 

корейської мови 

Освітнє 

співробітництво 

Договір доручення Створення та 

управління інститутом 

Седжонг 

Республіка 

Корея 

Колендж 

Дон-Пусан 

Освітньо-наукове 

співробітництво 

Меморандум 

порозуміння 

Співробітництво в 

галузі освіти, 

проведення спільних 

науково-технічних 

конференцій 

Республіка 

Корея 

Університет 

Кундонг 

Освітнє 

співробітництво 

Угода про 

співпрацю 

Співробітництво в 

галузі освіти, 

проведення спільних 

науково-технічних 

конференцій, обмін 

студентами та 

спеціалістами 

Республіка 

Корея 

Молодіжний 

стипендіальний 

фонд 

Освітнє 

співробітництво 

Меморандум 

порозуміння 

Допомога у втіленні 

стипендіальних 

програм, створення 

програм культурної 

співпраці, підготовка 

вчителів для 

проведення освітніх та 

волонтерських програм  

Монголія Університет 

Хаманітіс, 

Монголія 

Освітньо-наукове 

співробітництво 

Меморандум про 

порозуміння 

Співробітництво в 

сфері обміну 

студентами, досвідом 

та робота для спільного 

розвитку 

Федеративна 

Республіка 

Німеччина 

Університет 

Саарланду 

Наукове 

співробітництво 

Договір про 

співпрацю, робоча 

програма 

Стажування студентів, 

аспірантів, викладачів 

ЧНУ в Університеті 

Саарланду, викладання 

лекцій 

Федеративна 

Республіка 

Німеччина 

Фонд Роберта 

Боша 

Освітньо-наукове 

співробітництво 

Цільова угода Планова робота на 

заняттях з німецької 

мови зі студентами-

філологами; робота зі 

студентами в рамках 

запланованих занять з 

німецької мови 
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Королівство 

Норвегія 

Western Norway 

University of 

Applied Sciences 

Освітньо-наукове 

співробітництво 

Договір про 

співпрацю 

Навчання студентів 

ЧНУ в Western Norway 

University of Applied 

Sciences, обмін 

науковцями 

Республіка 

Польща 

Вища школа 

управління 

охороною праці в 

місті Катовіце 

Освітньо-наукове 

співробітництво 

Угода про 

співпрацю 

Співробітництво в 

галузі освіти, 

проведення спільних 

науково-технічних 

конференцій, обмін 

студентами та 

спеціалістами 

Республіка 

Польща 

Південно-

Східний 

Науковий 

Інститут у 

Перемишлі 

Наукове 

співробітництво 

Договір про 

співпрацю 

Участь у міжнародних 

семінарах, конфе-

ренціях, обмін 

інформацією про 

наукові заходи 

Республіка 

Польща 

Університет 

економіки в 

Бидгощі 

Освітньо-наукове 

співробітництво 

Угода про 

академічне 

співробітництво 

Співробітництво в 

галузях забезпечення 

мобільності студентів 

та викладачів, ведення 

спільної дослідної 

роботи, спільне 

проведення 

конференцій, 

стажування викладачів 

Республіка 

Польща 

Жешувськuй 

Університет 

Наукове 

співробітництво 

Договір про 

наукове 

співробітництво 

Творче 

співробітництво, обмін 

інформацією та 

досвідом, науково-

технічне 

співробітництв, обмін 

студентами та 

науковою літературою 

Республіка 

Польща 

Люблінська 

політехніка 

Освітньо-наукове 

співробітництво 

Угода про 

співпрацю 

Домовленість про 

спільне навчання 

студентів факультету 

комп’ютерних наук 

Республіка 

Польща 

Університет 

інформаційних 

технологій та 

менеджменту 

(УІТМ) в Жешуві 

Наукове 

співробітництво 

Угода про 

співпрацю 

Обмін інформацією та 

досвідом, науково-

технічне 

співробітництв, обмін 

студентами та 

науковою літературою 
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Республіка 

Польща 

Університет 

імені Адама 

Міцкевича у 

Познані 

Освітньо-наукове 

співробітництво 

Договір про 

співпрацю 

Співробітництво в 

галузі освіти, 

проведення спільних 

науково-технічних 

конференцій, обмін 

студентами та 

спеціалістами 

Республіка 

Польща 

Академія імені 

Яна Длугоша в 

Ченстохові 

Освітньо-наукове 

співробітництво 

Угода про 

співпрацю 

Обмін студентами та 

забезпечення 

паралельного навчання 

та отримання другого 

диплому на окреслених 

напрямках, проведення 

спільних науково-

технічних 

конференцій, обмін 

студентами та 

спеціалістами, спільна 

реалізація академічних, 

наукових та інших 

проектів в освітній 

сфері. 

Республіка 

Польща 

Університет 

Казимира 

Великого 

Наукове 

співробітництво 

Договір про 

академічну 

співпрацю 

Участь у конференціях, 

обмін науковими 

матеріалами 

Республіка 

Польща 

Державна вища 

східноєвропейськ

а школа в 

Перемишлі 

Освітньо-наукове 

співробітництво 

Договір про 

партнерство та 

співпрацю 

Організація наукового 

стажування викладачів, 

проведення обміну 

студентами, обмін 

інформацією та 

науковою літературою, 

підготовка до друку та 

публікація наукових 

робіт 

Республіка 

Польща 

Поморська 

Академія, 

м. Слупськ 

Освітньо-наукове 

співробітництво 

Договір про 

партнерство та 

співпрацю 

Організація наукового 

стажування викладачів, 

проведення обміну 

студентами 

Республіка 

Польща 

Жешовський 

університет імені 

Королеви Ядвіги 

Освітньо-наукове 

співробітництво 

Угода про 

співпрацю 

Співпраця щодо 

випуску двотомного 

видання «Поляки на 

півдні України: історія 

та сьогодення» 

Словацька 

Республіка 

Тречинський 

університет імені 

Олександра 

Дубчека 

Освітньо-наукове 

співробітництво 

Договір про 

співробітництво 

Спільні наукові 

дослідження та 

видавнича діяльність 

Сполучені 

Штати 

Америки 

Університет  

Трої 

Освітньо-наукове 

співробітництво 

Договір про 

співробітництво 

Студентка ЧНУ Ольга 

Спиця пройшла 

стажування протягом 

року в Університету 

Трої 
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Сполучені 

Штати 

Америки 

Cалемський 

державний 

університет 

Освітньо-наукове 

співробітництво 

Договір про 

співробітництво 

Обмін професорсько-

викладацькими 

складами, спільні 

наукові дослідження та 

публікації, організація 

та проведення спільних 

академічних заходів 

Сполучені 

Штати 

Америки 

Коледж Ел 

Каміно 

Освітньо-

практичне 

співробітництво 

Меморандум про 

порозуміння 

Обмін досвідом в сфері 

бізнесу та технологій 

Сполучені 

Штати 

Америки 

Корпус Миру 

Сполучених 

Штатів Америки 

в Україні 

Освітньо-технічне 

співробітництво 

Угода про 

співпрацю в рамках 

Проекту розвитку 

громад 

Сприяння набуттю 

технічних навичок 

щодо реалізації 

проектів з розвитку 

громади, поширення 

знань про 

американський народ 

Французька 

Республіка 

«Альянс 

Франсез» 

Освітньо-

культурне 

співробітництво 

Договір про 

співробітництво 

Творче, наукове та 

культурне 

співробітництво 

Французька 

Республіка 

Сорбонна Освітньо-наукове 

співробітництво 

Договір про 

співробітництво 

Проведення спільних 

наукових, навчальних 

заходів, участь у 

спільних наукових 

конференціях 

Французька 

Республіка 

Університет 

Париж VIII, 

Університет 

Венсен у Сен-Дені 

Освітньо-наукове 

співробітництво 

Договір про 

співпрацю 

Стажування 

Чеська 

Республіка 

Університет Яна 

Євангелісти 

Пуркін’є в Усті 

на Лабі 

Освітньо-наукове 

співробітництво 

Рамковий договір 

про співпрацю 

Обмін студентами та 

викладачами, 

проведення спільних 

конференцій 

Чеська 

Республіка 

Карлів 

університет 

(Празький 

університет) 

Освітньо-наукове 

співробітництво 

Меморандум про 

порозуміння 

Обмін студентами та 

викладачами, 

проведення спільних 

конференцій 

 

Таблиця 5.6.2. 

Делегації, що відвідали ЧНУ у 2017 році 
 

Дата Делегація 

12 січня 2017 року 
Візит Торгового радника Посольства Франції в  

Україні Алексі Струве  

21 лютого 2017 року 

Візит представника управління молодіжної політики  

м. Вільнюс; проведення круглого столу «Європейське 

співробітництво. Можливості для молоді»  

07 лютого 2017 року 
Візит Делегації Вищої школи економіки  

(м. Бидгощ, Республіка Польща)  
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28 березня 2017 року 
Візит Аташе з питань співробітництва у галузі французької мови 

посольства Франції в Україні Фабріса Пето 

03 квітня 2017 року 
Візит Надзвичайного і Повноважного Посла Франції в Україні 

пані Ізабель Дюмон  

16 вересня 2017 року Візит делегації м. Люблін (Республіка Польща)  

09–11 жовтня 2017 року Візит делегації університету Саарланд (Німеччина)  

13 жовтня 2017 року 

Проведення лекції випускника програми ім. Фулбрайта та 

Інституту Кеннана, професора Чернівецького національного 

університету ім. Ю. Федьковича Сергія Федуняка  

09 листопада 2017 року Візит Першого секретаря Посольства Держави Ізраїль в Україні  

 

 

5.7. Співпраця ЧНУ імені Петра Могили з фондами 

 

Вишеградський фонд. У ЧНУ реалізується проект «Перехідні демократії з 

врахуванням досвіду країн V4» за фінансової підтримки Вишеградського фонду. 

Фонд Боша. Чорноморський державний університет імені Петра Могили 

декілька років активно співпрацює з Фондом ім. Роберта Боша (Німеччина). У 

рамках такого співробітництва реалізується програма лекторату Фонду, завдяки 

якій щорічно в університеті (в Інституті філології) в якості викладачів німецької 

мови працюють лектори Фонду. Ними також проводиться культурно-

просвітницька робота щодо історії, культури і традицій Німеччини серед 

студентів 

Німецька служба академічних обмінів DAAD. Кожного року в ЧНУ в 

рамках співробітництва з фондом працюють викладачі німецької мови. Окрім 

того, група студентів та молодих науковців факультету політичних наук 

Чорноморського державного університету імені Петра Могили відвідала 

Німеччину, з метою реалізації проекту «Political Mechanisms Providing «Green 

Economy» in Germany», а також було реалізовано проект «Ecology and Civil 

Society» за фінансової підтримки німецької служби академічних обмінів DAAD. 

Гете-інститут (Німеччина). За його підтримки в ЧНУ створено й 

успішно працює ресурсний центр, також діють курси німецької мови, які 

проводять українські викладачі разом із викладачами з Німеччини. Проводилися 

різноманітні заходи, в тому числі за проектом «Німецьке кіно містами України» 

(семінари, концерт, демонстрація кінофільмів) тощо.  

Fulbright Scholar Program. У цій найпрестижнішій програмі Уряду США 

для професорів та науковців взяли участь понад десяток викладачів університету, 

які проводили наукові дослідження протягом року в університетах США, в тому 
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числі декан факультету іноземної філології О. В. Пронкевич, який зараз є 

регіональним представником цієї програми. Також 7 викладачів та студентів 

проводили наукову роботу на рівні магістеріуму і ще 5 молодих викладачів 

стажувалися протягом року в університетах США. 

Американська рада зі співробітництва в галузі освіти та вивчення мов 

(ACCELS). Більш ніж 20 студентів перемогли в програмах, що пропонувала 

ACCELS: Freedom Support Act Undergraduate Program та Muskie/Freedom Support 

Act Graduate Fellowship Program. За програмою LIGP (Local Initiative Grant 

Program) отримано грант на проведення семінару та публікацію матеріалів із 

сучасної американської літератури для вчителів спеціалізованих шкіл із 

поглибленим вивченням англійської мови. 

Програма Tempus-Tacis. Університет взяв участь у розробці системи 

дистанційного навчання за проектом «Inter Collegiya».  

Велика Хартія Університетів «Magna Charta Universitatum», що 

прийнята у Болоньї в 1988 році. У вересні 2008 року Миколаївський державний 

гуманітарний університет імені Петра Могили приєднався до Великої Хартії 

університетів. 

Талуарська мережа. ЧНУ імені Петра Могили приєднався до Талуарської 

мережі та підписав відповідну декларацію. 11 вересня 2009 року на базі ЧНУ 

імені Петра Могили була створена фокус-група Девідом Вотсоном, професором 

Університету Лондона, для створення книги з досліджень громадського 

залучення до системи вищої освіти. Були проведені співбесіди з адміністрацією 

університету, академічним складом та студентами.  

Проведення семінарів, які стосуються міжнародних програм. 

Із часу заснування міжнародного відділу зрозуміло, що маємо величезну 

перевагу перед іншими університетами завдяки могутній електронній 

університетській мережі. Це створило інформаційне середовище, доступне всім 

студентам та викладачам. Будь-яку інформацію вони легко отримують із 

спеціальних розділів на інститутському сервері, завдяки розсиланню через 

електронну пошту повідомлень та аплікаційних форм, з бази даних про програми 

обміну, доступної усім охочим, пошуку в Internet. 

За рік пропонуємо до 30 різних програм обміну. Крім того, регулярно 

проводили семінари за участю представників посольств США, Німеччини, 

Республіки Польща, Fulbright Program та ін. 
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6. МАТЕРІЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Матеріально-технічна база Чорноморського національного університету 

імені Петра Могили поповнюється та модернізується, що забезпечує можливість 

аудиторних занять, в тому числі на комп’ютерах, проведення спортивно-масової 

роботи на достатньому рівні, сприяє можливості самостійної роботи студентів, 

організації їхнього побуту і відпочинку та відповідає сучасним вимогам щодо 

організації і проведення навчального процесу. 

Навчальний процес в університеті проводиться в 12-ти навчальних 

корпусах, об’єднаних в єдиний комплекс – кампус, студентське містечко. Для 

забезпечення навчального процесу використовується 23486,91 кв. м. Площа 

навчальних приміщень становить 10377,5 кв. м. У навчальному процесі задіяні 

123 аудиторії, 13 комп’ютерних класів, 20 лабораторій, 3 спортзали площею 

1237,3 кв. м., 2 тренажерних зали та актова зала.  

Таблиця 6.1. 

Забезпечення ЧНУ імені Петра Могили приміщеннями 

навчального призначення та іншими приміщеннями 
 

№ 

з/п 

Найменування приміщень 

за функціональним призначенням 

Площа 

приміщень 

(кв. м) 

1. 
Навчальні приміщення, усього: 

у тому числі: 10377,49 

1.1. Приміщення для занять студентів, курсантів, слухачів 

(лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії 

тощо) 

6558,19 

1.2. Комп’ютерні лабораторії (аудиторії) 2582 

1.3. Спортивні зали 1237,3 

2. Приміщення для науково-педагогічних (педагогічних) 

працівників 
699,65 

3. Службові приміщення 814,41 

4. Бібліотека,  

у тому числі читальні зали 

788,56 

382,88 

5. Гуртожитки. 7578,5 

6. Їдальні, буфети  653,5 

7. Профілакторії, бази відпочинку – 

8. Медичні пункти 48 

9. Будинки викладачів 2724,5 

 

До складу матеріально-технічної бази бібліотеки університету входять  

2 абонементи, 3 читальні зали (загальна кількість місць – 238) загальною площею 

788,56 кв. м. Зона зберігання фондів становить 358,93 кв. м.; зона 
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обслуговування читачів – 382,88 кв. м. Бібліотека має в наявності 6 комп’ютерів, 

1 сервер, 6 окремих місць для користувачів Internet. 

ЧНУ ім. Петра Могили забезпечує житлом іногородніх студентів в  

3-х сучасних гуртожитках. На сьогодні в них проживають близько 670 студентів. 

Їдальня університету розрахована на 420 посадкових місць та має чотири 

буфети в навчальних корпусах.  

Університет має автономну систему опалення, що дає змогу створити 

комфортні умови навчання та праці.  

Спортивний зал університету було облаштовано інфрачервоними 

обігрівачами. В університеті впроваджено енергозберігаючі технології. Так, 

альтернативне опалення за допомогою котла на пелетах дає можливість не лише 

забезпечення необхідного температурного режиму, але й зменшити витрати на 

опалення; встановлено три установки сонячних колекторів для подачі гарячої 

води у двох гуртожитках та головному корпусі.  

 

 
Рис. 6.1. Інфрачервоні обігрівачі у спортивному залі університету 

 

Санітарно-технічний стан будівель і споруд, умови експлуатації приміщень 

і обладнання, матеріально-технічна база ЧНУ ім. Петра Могили відповідають 

встановленим нормативам, що підтверджують санітарний паспорт, висновки 

місцевих органів з охорони праці та органів державного пожежно-технічного 

нагляду. Керівництво університету постійно працює над розвитком, оснащенням 

та збільшенням аудиторного фонду для проведення лекційних, семінарських, 

практичних і лабораторних занять. Так, у 2017 році Департаментом соціального 

захисту населення було звільнено приміщення 10 корпусу, що дало можливість 

проведення поточного ремонту та поповнення аудиторного фонду.  
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Рис. 6.2. Поточний ремонт 10 корпусу  

 

У звітний період було обладнано кабінети: анатомії людини, гістології, 

цитології та ембріології, біологічної хімії, також підготовлено проект 

необхідного приміщення та список меблів та устаткування щодо створення 

лабораторії мікробіології, медичної біології та фізіології для розвитку 

спеціальності 222 «Медицина». 

За рахунок грантів зроблено ремонт та облаштовано комп’ютерні класи. 

Так, наприклад, вже профінансовано придбання техніки на суму 415 612 грн за 

грантом TEMPUS «CABRIOLET», який має на меті відповісти на попит 

суспільства на висококваліфікованих фахівців в електронній та обчислювальній 

техніці шляхом введення інтегрованого модельно-орієнтованого підходу для 

безперешкодного і ефективного еволюційного співробітництва та зв’язку між 

навчальними установами та промисловістю. Таким чином, вже отримано  

10 комп’ютерів для створення лабораторії «Сучасних інтелектуальних систем і 

технологій та заплановано надходження ще 30 одиниць техніки.  

Здійснено ремонт та облаштування лабораторного IT-класу з 

використанням технологій Fast Ethernet та Wi-Fi за рахунок GlobalLogic, загальна 

вартість обладнання – 530 400 грн.  

Відповідно до вимог робочих навчальних планів і програм навчальних 

дисциплін аудиторії та кабінети університету оснащені необхідним обладнанням, 

офісною та організаційною технікою (копіювальні апарати, телевізори, ноутбуки, 

відеомагнітофони, відеоплеєри, музичні центри, акустичні системи, магнітофони, 

відеокамери, мультимедійні проектори та ін.).  
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Рис. 6.3.  3D модель поміщень лабораторного IT-класу з використанням 

технологій Fast Ethernet та Wi-Fi 

 

В університеті створено умови для отримання повноцінної освіти для 

студентів з особливими потребами: збудовано два металевих та сім бетонних 

пандусів, які забезпечують доступність до аудиторій, бібліотеки, їдальні на 

першому поверсі університету. Завдяки співпраці з Миколаївським обласним 

благодійним фондом «Гармонія» на першому поверсі головного корпусу було 

перебудовано дві кімнати особистої гігієни для мало мобільних осіб. У разі 

потреби студенти завжди можуть отримати висококваліфіковану медичну 

допомогу в Медичному пункті університету. У Центрі соціально-психологічної 

підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню ЧНУ  

імені Петра Могили облаштовано спеціалізовану аудиторію, адаптовану для 

людей з особливими потребами, а саме з порушеннями опорно-рухового апарату, 

та аудиторію для проведення психологічних тренінгів. 

У 2017 році придбано інтерактивний анатомічний стіл, що є найбільш 

технологічно просунутою системою візуалізації анатомії людини в медичній 

освіті на сьогодні та повністю пристосоване для навчання студентів-медиків та 

для демонстраційних задач у медичних закладах. 

 

 
Рис. 6.4. Інтерактивний анатомічний стіл 
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Для занять з фізичного виховання відкрито спортивно-тренувальний 

майданчик, до складу якого входить футбольне, волейбольне та баскетбольне 

поля, спортивні споруди для занять легкою атлетикою.  

На базі університету відкрито водноспортивний комплекс (зі спортивними 

залами, причальним портом, роздягальнями, тренажерними залами, елінгами, 

навчальними кабінетами) для занять студентів за напрямком «Академічне 

веслування» загальною площею 430 кв. м. Для занять з академічного веслування 

придбані спортивні човни класу 8 + 4х – 3 шт., 4 – 2 шт., 2х, 2 – 2 шт., 2 + 1х – 3 шт., 

та навчальні човни в кількості 12 шт., весла, тренажери Conzcept 2 в кількості  

4 шт., катер з підвісним мотором фірми Suzuki. Планується придбання 

тренажерного спортивного комплексу. На водній станції облаштовано 

спортивний майданчик (1012 кв. м.) зі штучним покриттям.  

Університет має вітрильно-моторну яхту «Ольвія», на якій студенти 

регулярно вирушають в екологічні експедиції. 

 

 
Рис. 6.5. Спортивний майданчик зі штучним покриттям на водній станції ЧНУ 

 

Інформаційно-комп’ютерний центр ЧНУ ім. Петра Могили забезпечує 

функціонування локальної мережі та мережі Wi-Fi, вузла Інтернет, підтримку в 

робочому стані комп’ютерної та офісної техніки університету, роботу 

комп’ютерних класів і пунктів друку та копіювання. 

На сьогодні у ЧНУ ім. Петра Могили налічується 520 сучасних комп’ютерів, 

об’єднаних в локальну мережу та приєднаних до глобальної мережі Internet. У 

мережі університету зареєстровано близько 5 тис. користувачів. Кожен 

співробітник, студент, слухач підготовчого відділення має відповідні 

повноваження для доступу в мережу і власну папку на файловому сервері. Його 

інформація зберігається на серверах протягом всього часу навчання чи роботи. 

Близько 52 % (268 од.) всіх комп’ютерів ЧНУ ім. Петра Могили зосереджені 

в комп’ютерних класах. ЧНУ ім. Петра Могили підключений до Інтернету через 
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оптоволоконний канал на швидкості 200 мбіт/сек. і дає можливість усім своїм 

студентам та співробітникам безкоштовно працювати в Інтернеті та 

користуватись електронною поштою.  

У комп’ютерних класах на студентських робочих місцях встановлені 

англомовні операційні системи Windows 2010, Windows XP, Linux, які вимагають 

не лише знання комп’ютера, а й знання англійської мови. Так, працюючи 

безпосередньо з комп’ютером, студенти удосконалюють свої знання в інших 

галузях. 

ЧНУ ім. Петра Могили підключений до Інтернету через оптоволоконний 

канал на швидкості 6 мбіт/сек. і дає можливість всім своїм студентам  

та співробітникам безкоштовно працювати в Інтернеті та користуватись 

електронною поштою. Функціонують офіційний Web-сервер, студентський 

Інтрнет-сервер, сайт дистанційної освіти та кілька форумів різної тематики. 

Співробітники університету мають можливість отримувати електронну пошту та 

працювати в Інтернеті з домашніх комп’ютерів через вузол Інтернет ЧНУ. 

Функціонують офіційний Web-сервер, сайти дистанційної освіти та кілька 

форумів різної тематики. У ЧНУ ім. Петра Могили прийнята вільно 

розповсюджувана система Moodle, яка являє собою модульне, об’єктно-

орієнтоване динамічне середовище для дистанційного навчання, що дає 

можливість підготуватись до занять, виконати завдання, маючи підключення до 

Інтернету. Співробітники університету мають можливість отримувати 

електронну пошту та працювати в Інтернеті з домашніх комп’ютерів через вузол 

Інтернет ЧНУ. 

В університеті працює комп’ютерний клас для наукової роботи аспірантів 

та викладачів у зазначеному дистанційному програмному середовищі Moodle. 

Відкритo доступ до ресурсів Clarivate Analytics. Платформа Web of Science та 

ресурс In Cites Journal Citation Reports доступні на кожному комп’ютері з  

IP-адресом університету. Вільний доступ до платформи Web of Science отримано 

завдяки перемозі у конкурсі від МОН України серед вузів країни.  

Для забезпечення потреб студентів функціонують два пункти друку та 

копіювання, устаткованих копіювальними апаратами, комп’ютерами, 

принтерами та сканерами, в тому числі є широкоформатний кольоровий принтер 

для друку плакатів великого розміру. 

Усі комп’ютерні класи та ключові точки університету обладнані  

веб-камерами, зображення з яких виводиться на внутрішню веб-сторінку 

університету. 

Для підключення ноутбуків співробітників та студентів університету 

розгорнуто бездротову комп’ютерну мережу (Wi-Fi), що включає 50 точок 

доступу. Середньодобова кількість користувачів мережі понад 1500.  
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Видавничий відділ ЧНУ ім. Петра Могили оснащений копіювальною 

технікою з ризографами і комп’ютерами з кольоровими принтерами, а також 

іншою поліграфічною технікою (ламінатор Laminat GMP-LSI 13, різак Ideal,  

БР-72, ниткошвейна машина), яка дає змогу надавати практично весь спектр 

видавничих послуг. Для видавничої роботи використовуються пакети програм 

Fine Reader, CorelDraw, MS Publisher, Adob Photo Shop, Quark Xpress та інші. 

Відділ повністю забезпечує всі підрозділи та факультети ЧНУ ім. Петра Могили 

поліграфічною продукцією, а також видає студентську газету «Вагант». 

Усі факультети мають достатню матеріально-технічну базу для 

забезпечення навчального процесу спеціальностей університету. 

Головною метою роботи з управління і використання фінансів було 

забезпечення вдосконалення навчального процесу та наукової діяльності, а також 

матеріально-технічної бази. При цьому, в першу чергу, роботу було спрямовано 

на забезпечення виконання захищених статей бюджету: виплата стипендії, 

заробітної плати, комунальних платежів. 

 

 
Рис. 6.7. Фонд заробітної плати, млн. грн 

 

 

Чисельність штатних одиниць станом на 1 грудня 2017 р. – 732, у тому 

числі 492 – за загальним і 240 – за спеціальним фондами (табл. 6.2.). 
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Таблиця 6.2. 

Чисельність штатних одиниць 
 

Тип персоналу 
Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Управлінський персонал 14 7 

Науково-педагогічний персонал 274 112,5 

Педагогічний персонал 31,5 9 

Спеціалісти 100,5 47,5 

Робітники 72 64 

Разом 492 240 

 

 

Разом витрати університету на поточний ремонт та капітальні видатки за 

2017 рік (за рахунок коштів спецфонду) складають 4 млн 432 тис. грн та 

придбано обладнання на суму 1 млн 389 тис. грн, в тому числі для бібліотечного 

фонду – 200 тис. грн. 

Заробітна плата і стипендія виплачується в повному обсязі та без затримок. 

Заборгованість по оплаті за комунальні послуг відсутня. 

 

 

 

Ректор          Л. П. Клименко 


