
 

 

3.2.2. Календар подій Миколаївської філії Національного  
університету “Києво-Могилянська академія”  
(1995–2002 рр.) 

 
1995 

 
Червень Директор КНВП “Триботехніка” Клименко Л.П. висловлює ідею щодо 

утворення у м. Миколаєві університету гуманітарного спрямування. 
Серпень Мер Миколаєва Бердніков О.Я. підтримує ідею щодо утворення у 

м. Миколаєві філії Національного університету “Києво-Могилянська 
академія”. 

30 серпня Створено організаційний комітет по відкриттю нового вузу. 
 Директор ДП “Завод ім. 61 Комунара” Черненко Д.О. дав згоду на пе-

редачу університету корпусу теоретичних занять. 
Вересень Народний депутат України Ємельянов В.М. підтримав ідею створення 

МФ НаУКМА та запросив оргкомітет до Верховної Ради України. 
22 жовтня У приміщенні теперішньої філії відбулася зустріч представників керів-

ництва міста і установ, преси і безпосередніх організаторів. Розглянута 
та схвалена концепція створення Академії, яку підготував професор 
Соловйов С.М.  

 
1996 

 
17 січня Вчена Рада Національного університету “Києво-Могилянська акаде-

мія” ухвалила Концепцію, бізнес-план та Положення про Миколаївсь-
ку філію Національного університету “Києво-Могилянська акаде-
мія” (МФ НаУКМА). 

31 січня Миколаївський міськвиконком зареєстрував новий вуз: Миколаївську 
філію Національного університету “Києво-Могилянська академія”.  

13 червня ДАК прийняла рішення про видачу МФ НаУКМА ліцензії на право 
підготовки спеціалістів за спеціальностями: економіка, комп’ютерні 
науки, екологія з планом набору 175 чоловік. 

20 червня Розпочали роботу курси з підготовки абітурієнтів для вступу до 
МФ НаУКМА. 

3 липня Прийнято Постанову Кабінету Міністрів України № 712 “Про утворен-
ня Миколаївської філії Національного університету “Києво-
Могилянська академія”. 

14 липня Проведено перше вступне тестування абітурієнтів на трьох факульте-
тах: економічному, екології, комп’ютерних наук. 

28 серпня Придбані перші 5 Pentium, чим закладено створення інформаційно-
комп’ютерного центру. 



 

 

30 серпня  Інаугурація Клименка Л.П. на посаду ректора МФ НаУКМА. Перше 
посвячення у спудеї. 

15 вересня Розпочали роботу курси з підготовки для вступу до МФ НаУКМА – у 
найближчому майбутньому факультет доуніверситетської підготовки. 

Жовтень Створення студентської колегії – органу самоврядування, який є посе-
редником у відносинах між студентством та керівництвом філії. 

7 грудня Перший волонтер Корпусу Миру США Лаура Уфельман працює зі 
студентами філії, викладаючи економічні та екологічні дисципліни й 
англійську мову. 

16 грудня Початок першої в житті МФ НаУКМА студентської сесії. 
 Створено перший комп’ютерний клас.  

Перше вступне тестування  
абітурієнтів  

Перші волонтери Корпусу Миру 
США Лаура Уфельман та Керн 
Льюїс 



 

 

1997 
 
17 січня Перша річниця МФ НаУКМА. 
Січень Проведено перші “Могилянські читання”. 
1 березня Створено видавничий відділ. 
Квітень Створено міжнародний відділ. 
10 квітня Проведено науково-практичну конференцію “Петро Могила – видат-

ний український просвітитель і релігійний діяч”, присвячену 400-річчю 
від дня народження видатного діяча української культури і церкви та 
засновника Києво-Могилянської академії Петра Могили. Перші Моги-
лянські читання. 

Травень Засновано газету “Вагант” – перший друкований орган МФ НаУКМА. 
 Створення департаменту “Політологія”. 
Серпень Започатковано комп’ютерну мережу. Створено комп’ютерний клас 

№ 2. Здійснено підключення до Internet по комутованій лінії. 
 Вперше МФ НаУКМА отримала від міжнародного фонду 

“Відродження” грант на виконання проекту “Створення Інтернет-
центру Миколаївського навчального національно-культурного компле-
ксу”, науковий керівник – к.т.н., доцент Батрак Ю.А. 

30 серпня Відбулося відкриття пам’ятника великому покровителеві Києво-
Могилянської академії – святому Петру Могилі – на подвір’ї МФ  
НаУКМА. Посвячення у спудеї другого набору. 

Жовтень Ректор МФ НаУКМА Леонід Павлович Клименко визнаний 
“Городянином року” за номінацією “Освіта”. 

15 жовтня  Відкрита лабораторія фізики на факультеті комп’ютерних наук. 
Листопад Участь студентів МФ НаУКМА в черговому турі Всеукраїнського лі-

тературного конкурсу юних талантів. 
Грудень Приїжджає другий волонтер Корпусу Миру США в Україні Керн Лью-

їс, який викладає економічні дисципліни й англійську мову. 
 В МФ НаУКМА працюють викладачі економічних, екологічних дис-

циплін та англійської мови, серед яких, наприклад, магістр школи біз-
несу Гарвардського університету Керн Люїс, який продовжив термін 
перебування в МФ НаУКМА. 



 

 

Колектив видавничого  
відділу 

Нарада у ректора. Начальник 
міжнародного відділу 
В.В. Ромакін  (праворуч) 

Перші кроки до Інтернету 
(в центрі – Ю.А.Батрак). 



 

 

1998 
 
17 січня Святкування другої річниці Миколаївської філії НаУКМА.  
 Відкриття картинної галереї в МФ НаУКМА. Виставка робіт найкра-

щих художників міста Миколаєва. 
 Відкриття І фестивалю мистецтв “Зірки Причорномор’я”.  
 Проведення вже традиційної наукової конференції “Могилянські чи-

тання-98” під назвою “Миколаївська філія Національного університету 
“Києво-Могилянська академія”: сьогодення і майбуття”. 

Січень Створена наукова частина, яку очолив Андрєєв В.І. 
 Вперше команда МФ НаУКМА взяла участь у зимовій першості Ми-

колаєва з футболу. 
Лютий Вийшов перший випуск збірки “Наукові праці”, том І за напрямками: 

економіка, історія, політологія, філософія, екологія, технічні науки. 
 Створений планово-фінансовий відділ. 
27 лютого Відкриття виставки “Оголена та квіти” в галереї мистецтв.  
13 березня Вперше проведено конкурс “Міс Академія”. 
Квітень Вийшов перший збірник “Студентські наукові студії”. 
 Вперше в МФ НаУКМА затверджена тема докторської дисертації Ку-

зьменко О.Б. “Банки в системі управління інвестиційною діяльністю в 
середніх і малих підприємствах”. 

28 квітня Відкриття виставки в галереї мистецтв МФ НаУКМА “Весна та літо”. 
Травень У стінах МФ НаУКМА відбулася зустріч студентів з відомим українсь-

ким поетом і вченим, професором Альбертського університету в Едмо-
нтоні (Канада) Яром Славутичем. 

28-30 травня Проведено перші Дні науки – студентська наукова конференція. 
Червень Вперше студенти МФ НаУКМА Ірина Чайка (економічний факультет), 

Валентин Гацук (комп’ютерний факультет) та Ольга Кострова 
(департамент екології) стали фіналістами конкурсу “Freedom Support 
Act Undergraduate Program” для навчання в американських університе-
тах.  

 Створено факультет іноземної філології. 
10 червня  Відкриття виставки в галереї мистецтв МФ НаУКМА Сергія Коваля. 
19 червня Відкриття персональної виставки С.Ф. Сенкевич. 
5 червня –  
10 липня Проведено Місячник екології, присвячений Дню природи. 
6 липня На базі департаменту екології МФ НаУКМА засновано обласну органі-

зацію Всеукраїнську Екологічну лігу (ВЕЛ). 
8 липня Вперше стартувала морська екологічна наукова експедиція студентів-

екологів МФ НаУКМА на власному судні “Гея”. 



 

 

Колектив наукової частини 

Зустріч з Яром Славутичем 

Декан економічного факульте-
ту Ю.Ю. Верланов та декан 
факультету іноземної філології 
О.В. Пронкевич  (зліва) на 
нараді у ректора 



 

 

Липень 1998 –  
липень 1999 Викладачі Черкасенко В.П. і Мамчуренко С.Л. перемогли у програмі 

“Junior Faculty Development Program” і пройшли річне стажування в 
університетах США. 

Серпень Студенти МФ НаУКМА Олександр Діордієв, Марина Трубецька, Ва-
лерій Дяків отримали стипендію Міського голови як найбільш талано-
виті студенти. 

Вересень Розпочав роботу Економічний клуб. 
 До МФ НаУКМА за Фулбрайт-програмою приїздить з США професор 

економіки Faisal A. Nasr для викладання економічних дисциплін. 
25-26 вересня Проводиться регіональна наукова конференція “Сучасні проблеми 

вищої освіти”. 
1 жовтня Відкриття персональної виставки народного майстра Михайла Кова-

левського. 
Жовтень Ректор МФ НаУКМА Леонід Павлович Клименко вдруге визнаний 

“Городянином року”. 
 Економічним клубом встановлені наукові зв’язки з Університетом 

“Віслеан” зі штату Небраска, США. Надруковано чотири наукові праці 
американських студентів. 

Жовтень –  
грудень Доцент департаменту політології Бровинська Н.М. пройшла стажуван-

ня в університеті Квінз (Канада, провінція Онтаріо) за програмою 
“Демократична освіта”. 

22-25 жовтня Вперше ректор МФ НаУКМА Леонід Клименко бере участь у Будапе-
шті у симпозіумі “Artes Liberales” як ректор вузу, де впроваджуються 
принципи вільного творчого навчання. 

17 листопада Відкриття персональної виставки члена Спілки художників України 
Володимира Федорченка. 

20 листопада Створена кафедра економіки та фінансів за наказом № 80/К. 
Листопад Перший прийом до аспірантури представників Миколаївської філії: 

Романа Мінакова, Оксани Білецької, Олександра Тригуба, Віктора 
Єлісєєва, Костянтина Нетудихати. 

 Студенти-екологи – члени Всеукраїнської екологічної ліги – взяли 
участь у Всеукраїнській акції “Зелена хвиля”. 

 Створено комп’ютерний клас № 3. Здійснено підключення до Internet 
по виділеній лінії. 



 

 

В.П. Черкасенко (у центрі) 

Ю.Ю. Верланов, А.Я. Казарєзов 

Економічний клуб 



 

 

1999 
 
17 січня Третя річниця МФ НаУКМА. Відбувся ІІ фестиваль мистецтв “Зірки 

Причорномор’я”. 
 Відкриття виставки, присвяченої річниці існування Галереї мистецтв 

МФ НаУКМА. 
1-5 лютого Вперше делегація науковців МФ НаУКМА взяла участь у Днях науки 

НаУКМА, м. Київ. З доповідями виступили 16 викладачів та студентів. 
25 лютого Створена кафедра англійської мови за наказом № 178/К. 
8 березня Відкриття виставки електронних копій картин Гоітера Брейгеля Стар-

шого (від центру Духової культури м. Вознесенська). 
Березень За грантом програми “Small Project Assistance” отримано $3000 на відк-

риття ресурсного центру англійської мови в Миколаєві. Мета центру – 
накопичення та розповсюдження інформації про англійську мову, літе-
ратуру, мистецтво, культуру, сучасне життя та історію Великої Брита-
нії, Сполучених Штатів Америки та інших англомовних країн. 

9-13 березня Викладачі МФ НаУКМА Тетяна Біла та Світлана Мамчуренко взяли 
участь у щорічній міжнародній конференції, що відбулася в Нью-
Йорку. В конференції брало участь понад 10000 викладачів з 80 країн 
світу. З України – 8 викладачів. 

26 березня В галереї мистецтв відкрито виставку “Ця мальовнича Україна”, прис-
вячена 185-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. 

7 квітня Відбулося засідання фокус-групи представників бібліотек міста 
“Бібілотеки в мінливому світі: нові технології та нові форми співробіт-
ництва”. 

18 травня Створена кафедра правознавства за наказом № 256/К. 
Травень У галереї мистецтв відкрито виставку-конкурс на кращий проект кап-

лиці та архітектурно-художнього ансамблю на честь Святого Миколая 
“Побудуймо свій храм самі”. 

1 червня Урочисто відкрито Центр франкофонії та постійне представництво 
Миколаївської обласної асоціації “Альянс Франсез” в МФ НаУКМА. В 
програмі урочистих заходів взяли участь директор Французького куль-
турного центру в Україні п. Марк Саньоль, директор Французького 
центру документації та освіти м. Одеси Корин Грийо. Відбулися також 
святкування з нагоди 5-ї річниці французького театру “Грааль”, акто-
рами якого є студенти МФ НаУКМА.  

 Створена кафедра екології за наказом № 268/К. 
8 червня Передано гуртожиток по вулиці Чигрина, 82. 
9-12 червня Відбулася ІІІ Щорічна науково-методична конференція МФ НаУКМА 

“Могилянські читання-99’’ . 



 

 

Урочисте відкриття  
Центру франкофонії  

Студенти-екологи зі своїми викладачами та закордонними гостями 

Завідуюча кафедрою  
англійської мови  
Гришкова Р.О. (друга право-
руч) приймає делегацію з Вели-
кої Британії 



 

 

11 червня В академії відбувся День студентської науки; з доповідями виступили 
понад 50 студентів. 

12-14 червня У МФ НаУКМА пройшла І Універсіада вищих навчальних закладів 
всього комплексу “Києво-Могилянська академія”. В Універсіаді брали 
участь команди “Києво-Могилянської академії”, Миколаївської філії та 
Острозької академії, Таврійського університету. 

Червень Четверо студентів перемогли в престижному конкурсі “Freedom Sup-
ort Act Undergraduate Program”: Гординець Вікторія та Перфільєва Ган-
на (економічний факультет), Кричевська Олена (департамент політоло-
гії), Ващенко Марина (факультет іноземної філології) та поїхали для 
навчання до університетів США. 

 Створено Всеукраїнську дитячу спілку “Екологічна варта”, яку очоли-
ла студентка МФ НаУКМА Т. Бакурська. 

 Почато будівництво котельні. 
 Започатковано інститут здобувачів. До провідних науковців філії прик-

ріпили молодих здобувачів: Кульчицьку О.І., Люту Г.М., Шевчен-
ко Л.І., Серединського О.В., Диндаренко С.І. 

6 липня Відкрито Департамент доуніверситетської підготовки.  
Липень Вперше за програмою “Small Project Assistance” виграно грант $4500 та 

проведена у Миколаєві літня школа з професійної англійської мови. 
25 жовтня Створена кафедра політології за наказом № 115/К. 
Жовтень Введено в експлуатацію 20 квартир для співробітників МФ НаУКМА в 

будинку по вулиці Крилова, 19-Г. 
 Збірка “Наукові праці”, секції “Історичні науки” та “Економічні науки” 

включені до переліку № 1 ВАК України наукових фахових видань, в 
яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобут-
тя наукових ступенів доктора і кандидата наук. 

Листопад Викладач С. Мамчуренко взяла участь у конференції TESOL штату 
Wisconsin, США.  

 Збудовано власну котельню. 
11 листопада Відкриття персональної виставки художника Ю.М. Корольова. 
Грудень В семінарі “Молоді вчені в посткомуністичних країнах” у м. Будапешт 

взяв участь викладач МФ НаУКМА Вадим Черкасенко. 
21 грудня Відкриття різдвяної художньої виставки миколаївських митців. 
19 грудня Відбулося освячення пам’ятного знаку на місці майбутньої каплиці 

Святого Миколая. 
 Створено четвертий і п’ятий комп’ютерні класи. 
 
 



 

 

Футбольна команда  
МФ НаУКМА 

Керівник Департаменту дову-
зівської підготовки Є.В. Труно-
ва та методист Н.В. Вєріна зі 
своїми слухачами 

Декан Департаменту політоло-
гії М.О. Багмет з Миколаївсь-
ким міським головою 
В.Д. Чайкою 



 

 

2000 
 
17 січня Четверта річниця МФ НаУКМА. Проведено ІІІ фестиваль мистецтв 

“Зірки Причорномор’я”. 
24-28 січня 29 викладачів та студентів від Миколаївської філії взяли участь у Днях 

науки НаУКМА. 
25-29 січня Студентка 4-го курсу факультету екології Ольга Кострова взяла участь 

у Міжнародній науковій конференції з токсикології та дозиметрії, що 
відбулася в місті Charleston, SC USA. Активна діяльність як науковця 
призвела до того, що Ольга отримала в тому ж університеті assistant-
assistantship, тобто право на навчання з одночасною науковою роботою 
на магістерській програмі. 

1 лютого Відбулася фотовиставка австрійського майстра Карла Хаймеля “Відень 
– враження від міста”, організована за підтримки Австрійського посо-
льства. На відкритті була присутня аташе з питань культури посольст-
ва Республіки Австрія в Україні п. Петра Гетценбруггер. 

Лютий Інститут промислової власності вперше приймає від МФ НаУКМА три 
заяви на винаходи, що підготував доктор технічних наук, професор 
кафедри комп’ютерних технологій Кутковецький В.Я. Тематика вина-
ходів – електромагнітна обробка рідини. 

3 березня Відкриття персональної виставки художника Дмитра Портнова. 
30 березня Пройшла студентська конференція “Україна в новому тисячоліття оча-

ми молодих фахівців” за підтримки “Молода Просві-
та” (Миколаївщина) та МБФ “Смолоскип”. 

Березень Вперше в приміщенні МФ НаУКМА відбувся Миколаївський турнір 
Всеукраїнського синхронного чемпіонату гри “Що? Де? Коли?” 

28 квітня Відкриття виставки з нагоди Дня Перемоги. 
Квітень Викладач Тетяна Біла зробила доповідь “Києво-Могилянська академія 

та становлення і розвиток вищої освіти в Росії” на IV Міжнародній 
конференції “Українська діаспора в Росії” (Москва). 

Травень У МФ НаУКМА проведено ІІІ Міжнародну студентську наукову кон-
ференцію зі статусом Міжнародної. На пленарному та трьох секційних 
засіданнях було зроблено 89 наукових доповідей. У конференції взяло 
участь 20 студентів-екологів University of Silesia, Sosnowiec (Польща), 
а також прийняті до програми конференції доповіді студентів Wesleyan 
University (Nebraska, USA), а також University of Bern (Switzerland). 

 Збірка “Наукові праці”, секція “Педагогіка” включена до переліку № 5 
ВАК України наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися 
результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора 
і кандидата наук. 

 Студент 312 гр. Валесюк Роман бере участь у VII Міжнародній студентсь-
кій конференції “Економіка для екології” (м. Суми) та публікує доповідь. 



 

 

7 травня Відкриття виставки цифрових знімків півдня України, зроблених з 
космосу за допомогою французького космічного апарату SPOT. 

20 травня Чотири студенти МФ НаУКМА Бєлоногов М. (131 гр.), Власенко І. 
(313 гр.), Волкова О. (202 гр). та Стеблюк О. (112 гр.) взяли участь у 
Першому студентському форумі “Іноземні мови – єднання світу в но-
вому тисячоріччі” (м. Хмельницький, 20 травня 2000 року). 

24 травня Виставка “Малюють діти”. 
Червень Ректора МФ НаУКМА Клименка Л.П. обрано депутатом Міської ради. 
 В престижній програмі для студентів бакалаврату, яку впровадив Фонд 

Джорджа Сороса, серед трьох переможців з України Володимир Федо-
ренко (241 гр.) отримав право безкоштовно вчитися в Університеті 
штату Арканзас. 5 студентів отримали право навчатися в університетах 
США за програмою “Freedom Support Act Undergraduate Program”: 
Ковтун Вікторія, Мінкін Дмитро, Нікітіна Євгенія, Романова Катерина, 
Ступаченко Оксана. 

 Закінчення робіт за госпдоговірною науковою темою з ЦКБ “Шхуна”: 
“Національна програма суднобудування. Потреби України в суднах. 
Вплив судноплавних компаній України на розвиток вітчизняного суд-
нобудування”. 

 Молоді науковці МФ НаУКМА взяли участь у І Миколаївському обла-
сному форумі молодих науковців і входять до лав Миколаївської обла-
сної організації Всеукраїнської асоціації молодих науковців. 

5 червня Студента економічного факультету О. Балабушка було персонально 
запрошено для участі в церемонії зустрічі Президента США 
Б. Клінтона. 

30 червня Створена кафедра економіки та економетрії за наказом № 446/К. 
3 липня Відбулася перша в житті МФ НаУКМА Конвокація – урочиста цере-

монія вручення дипломів бакалавра першому випуску студентів. 

Професор кафедри комп’ютерних технологій  
В.Я. Кутковецький  



 

 

Серпень Викладач факультету іноземної філології Галина Запорожець отримала 
грант Fulbright Scholar Program на право проводити наукові досліджен-
ня в США у 2000-2001 навчальному році. 

 Відкрито правничий факультет.  
 Аспірант Нетудихата К.Л. виграв грант на участь у літній школі міжна-

родного проекту дослідження перехідних економік, м. Бішкек, Киргиз-
стан. 

1 вересня Введено в дію новий навчальний корпус, де розмістився факультет 
політичних наук. Академія збільшилася на 14 аудиторій. 

7-9 вересня За ініціативою доцента Донченко М.В. та аспіранта Салтовського Б.Г. 
у філії проходить Міжнародна науково-практична конференція 
“Геоінформаційні системи і муніципальне управління” із залученням 
представників відомих фірм України та ближнього зарубіжжя. 

28 вересня В галереї мистецтв відкрилася виставка робіт митців молодіжного 
творчого об’єднання при Миколаївській організації Спілки художників 
України на честь 30-річчя цієї організації. 

30 вересня –  
15 жовтня Ректор Леонід Клименко у складі делегації з України здійснив  

2-тижневу подорож до США, присвячену проблемам університетсько-
го управління та реформам в системі освіти. 

11-13 жовтня Професор Тригуб П.М. – член оргкомітету, активний учасник Міжна-
родної наукової конференції “Києво-Могилянська академія в історії 
України” (до 385-річчя). 

19-22 жовтня Ректор МФ НаУКМА Леонід Клименко як член координаційної ради 
взяв участь у ІІ конференції ректорів університетів Центральної та Схі-
дної Європи, де впроваджуються принципи вільного творчого навчан-
ня (Польща). 

Листопад Доктор технічних наук, професор Рижков С.С. призначений заступни-
ком голови першої Спеціалізованої ради НаУКМА 05.17.18. – 
“Мембрани та мембранні технології”. 

9 листопада При факультеті політичних наук засновано Центр політичних дослі-
джень НДІ НАН України. Науковий керівник – Багмет М.О. 

4 грудня Відкриття персональної виставки художника В.А. Тарабанова. 
Грудень Відкрився тренажерний зал із сучасною оздоровчою фізіотерапевтич-

ною апаратурою. 
 Студент 412 гр. Яблунівський Дмитро вперше друкує наукову працю 

за кордоном (у Польщі) в збірці “Дослідження впливу антропогенезу 
на середовище”. 

 Створено комп’ютерний клас № 6. Підключення до Internet здійснено 
двома каналами – RadioEthernet та супутниковим. 

 



 

 

Навчальний корпус факультету 
політичних наук 

Викладач А.О. Осипов та про-
фесор П.М. Тригуб  на кафедрі 
історії та філософії  

Перші дипломи з рук улюбле-
них викладачів 



 

 

2001 
17 січня П’ята річниця від дня заснування Миколаївської філії Національного 

університету “Києво-Могилянська академія”. 
 Виставка “Скарби музею ім. В.В. Верещагіна”. 
22-26 січня Аспіранти Миколаївської філії беруть активну участь в Днях науки 

НаУКМА в м. Києві. 
30 січня Відбувається перший захист здобувача Гришкової Р.О. на науковий 

ступінь кандидата педагогічних наук. 
Січень Студенти, члени Економічного клубу Балабушко Олексій та Яблунів-

ський Дмитро запрошені на міжнародну конференцію до Будапешту. 
9 лютого Відбувається перший захист аспіранта Тригуба О.П. на здобуття нау-

кового ступеня кандидата історичних наук. 
Лютий Декан факультету економічних наук Верланов Ю.Ю. та аспірант Нету-

дихата К.Л. запрошені до м. Москви на науковий семінар з нагоди 
вступу у глобальну мережу наукових досліджень з проблеми перехід-
ної економіки. 

2 березня Створення Миколаївської молодіжної організації “Євроклуб”, де за-
сновником виступили студенти та викладачі МФ НаУКМА. 

6 березня Весняна художня виставка “Незнайомка”. 
30 березня Студентська конференція “Шлях України до демократії: погляд моло-

ді” за підтримки Миколаївської обласної організації “Євроклуб”, МБФ 
“Смолоскип”, Миколаївського центру політичних досліджень. 

13 березня Видане розпорядженням Кабінету Міністрів України № 112-р від 13-
.03.02 р. “Про утворення Миколаївського державного гуманітарного 
університету імені Петра Могили комплексу “Києво-Могилянська 
академія”. 

Квітень На факультеті політології проведені демократичні вибори, де студент-
ським деканом було вибрано студента ІІ курсу Алтухова Віталія. 

 МФ НаУКМА бере участь у конкурсі наукових і науково-технічних 
проектів Державного фонду фундаментальних досліджень. 

3 травня Відкриття персональної виставки С.Ф. Сенкевич. 
Травень Відкриття нової кафедри на факультеті політичних наук – соціальної 

роботи. 
 Успішний захист кандидатської дисертації ст. викладача кафедри фі-

нансів Норд Г.Л. на тему “Розвиток системи відтворення кадрового 
потенціалу регіону”. 

Червень У стінах МФ НаУКМА проходить тиждень європейських мов. 
 Конкурс “Містер та Міс політфак”. 
15 червня 5-річний ювілей факультету політичних наук. 
Червень Створення нової молодіжної громадської організації “Студентська 

республіка”. 



 

 

 Вчена рада НаУКМА рекомендувала до докторантури доцента кафед-
ри політології Миколаївської філії Іванова Миколу Семеновича. 

3 липня У Каштановому сквері відбулася церемонія “Конвокація-2001” першо-
го випуску спеціалістів та другого – бакалаврів МФ НаУКМА. 

12 липня Візит до Академії та зустріч із студентами Надзвичайного та Повнова-
жного Посла Сполученого Королівства Великої Британії та Північної 
Ірландії в Україні Його Високоповажності пана Роланда Гедлі Сміта. 

13 липня Візит до Академії представників Британської Ради в Україні. 
 Створення комп’ютерного класу № 7. Модернізація придбаних раніше 

комп’ютерів та перехід на операційну систему Windows 2000. 
Вересень На день міста Миколаєва видавничий відділ МФ НаУКМА видав кни-

гу “Релігійні організації на Миколаївщині”. 
 Відкриття виставки в галереї мистецтв МФ НаУКМА миколаївської 

художниці Лоли Лонлі “Живые легенды вечности”. 
 Підписання угоди між МФ НаУКМА та Харківським Національним 

університетом ім. В.Н. Каразіна про вшанування пам’яті В.Н. Каразіна 
та догляду за його склепом, що розташований на Миколаївському 
цвинтарі. 

Жовтень Відкриття традиційної наукової конференції “Могилянські читання”. 
 Вихід ІІ передачі телепроекту “Глобус”, організованої Молодіжним 

медіа-центром “Вагант”. 
 МФ НаУКМА з робочим візитом відвідав відомий теоретик літерату-

ри, професор університету Нью-Джерсі доктор Іван Фізорг. 
 Відкриття спартакіади студентів 2001/2002 навчального року. 
7 листопада Відкриття персональної виставки художника Г.М. Плужника. Живо-

пис та графіка. 
Грудень  Спільне засідання Вчених рад НаУКМА та МФ НаУКМА та рішення 

про створення МДГУ. 
2002 

Січень –  
червень Професор програми ім. Фулбрайта доктор Піт Соул (Park University, 

USA) викладає на економічному факультеті 3 дисципліни. 



 

 

14 – 19 січня Всеукраїнський семінар для викладачів вузів “Проблеми Американсь-
кої літератури ХХ сторіччя”. 

17 січня Успішний захист кандидатської дисертації здобувача кафедри історії і 
філософії НаУКМА Вікторії Стремецької за темою: “Політика україні-
зації на півдні України у 20-30-ті роки ХХ ст.”. 

18 січня МФ НаУКМА відвідав Прем’єр-міністр Анатолій Кирилович Кінах. 
14 січня Відкриття виставки Тетяни Купцової та Юлії Гур’євої в галереї мис-

тецтв МФ НаУКМА. 
Січень Проведення п’ятого фестивалю аматорського мистецтва “Зірки При-

чорномор’я”. 
 Розпочата робота над створенням Ресурсного центру європейських 

мов. Отримали підтримку від посольств Норвегії, Швеції, Швейцарії, 
Ірландії. 

 Вихід першого номера періодичного фахового журналу “Наукові пра-
ці”, розрахованого на науковців регіону. 

28 січня –  
1 лютого Участь викладачів та аспірантів (48 осіб) у ювілейній (до 10-річчя  

НаУКМА) конференції “Дні науки”. Вперше виступили на секції 
“Бібліотечно-інформаційна діяльність” з темою про наукову роботу в 
бібліотеці МФ НаУКМА. 

5 березня Візит до Академії та зустріч із студентами Надзвичайного та Повнова-
жного Посла Королівства Норвегії в Україні Його Високоповажності 
пана Йостена Бернхардсена. 

7 березня Відкриття виставки в галереї мистецтв МФ НаУКМА Володимира та 
Тетяни Бахтових “Ойкумена” в жанрі геліографіті. 

9 –24 березня Проведення курсу лекції відомого професора Джона Девіза Флінна 
(Volunteer State Community College, USA). 

13 березня Видане розпорядженням Кабінету Міністрів України № 112-р від 13-
.03.02 р. “Про утворення Миколаївського державного гуманітарного 
університету імені Петра Могили” комплексу “Києво-Могилянська 
академія”.  

22 березня Презентація книги В. Бойченка “Не повториться мить”, що видана в 
МФ НаУКМА за підтримки фонду ім. Тараса Попеля (США). 

23 березня Візит Прем’єр-міністра України А.К. Кінаха до МФ НаУКМА з вітан-
ням статусу незалежного вузу. 

27 березня Презентація Центру сприяння розвитку кар’єри та працевлаштування 
студентів. 

 Заключний установчий договір про створення навчально-наукового 
комплексу “Києво-Могилянська академія” та підписане Положення 
“Про навчально-науковий комплекс “Києво-Могилянська академія”. 

13 квітня Проведено другий тур Міжнародної олімпіади з мов програмування 



 

 

Вручення почесної відзнаки 
МФ НаУКМА, статуетки Петра 
Могили Прем’єр-міністру 
України А.К. Кінаху  

Ректор МФ НаУКМА 
Л.П. Клименко та проректор з 
розвитку В.С. Фуртатов  презе-
нтують почесним гостям – 
Прем’єр-міністру України 
А.К. Кінаху, Міністру освіти і 
науки України В. Кременю та 
голові облдержадміністрації 
О.М. Гаркуші – продукцію 
видавничого відділу 



 

 

VHD4 та С++. Переможцем серед українських представників став сту-
дент 4-го курсу МФ НаУКМА Олексій Кунін. 

4 квітня Відкриття виставки Ксенії Стеценко, художниці з Херсону. Студентсь-
ка наукова конференція МФ НаУКМА на тему “Міфи та міфотвор-
чість” за підтримки Міжнародного благодійного фонду “Смолоскип” 
та творчої асоціації “500”. 

8 квітня  Конференція трудового колективу Миколаївського державного гумані-
тарного університету імені Петра Могили як правонаступника 
МФ НаУКМА: прийняття Статуту МДГУ; Ухвала “Положення про 
Вчену раду МДГУ”. 

16-17 квітня  Перебування в Академії делегації програми імені Фулбрайта на чолі із 
професором Мартою Богачевською-Хомяк, директором програми в 
Україні, та Мьюрел Джоффе, керівником програми міжнародного об-
міну професорів. 

15 квітня Створення навчально-наукового комплексу “Києво-Могилянська ака-
демія”: укладання установчого договору між президентом НаУКМА – 
Брюховецьким В.С. та ректором МДГУ ім. П. Моглили – Климен-
ком Л.П., затвердження “Положення про навчально-науковий ком-
плекс “Києво-Могилянська академія”. 

23 квітня Презентація МФ НаУКМА на щорічній виставці “Учбові заклади Ми-
колаївщини пропонують” в рамках вступної кампанії. 

26 квітня Перший в МФ НаУКМА захист докторської дисертації. Результати 
своїх досліджень з успіхом захистив здобувач ступеня доктора техніч-
них наук, ректор Леонід Клименко. 

6 травня –  
16 червня  Викладання авторського курсу “Теорія літератури” на факультеті іно-

земної філології доктором філологічних наук М. Ласло-Куцюк. 
14 – 15  
травня І Міжнародна конференція “Гендерні і жіночі курси вищих навчальних 

закладів України: і сучасний стан та перспективи викладання”. 
17 травня Відбулася ІІ Універсіада серед навчальних закладів комплексу “Києво-

Могилянська академія” “Чорноморська паланка”. 
Травень Студентка ІІІ курсу факультету іноземної філології Дарина Березіна 

стала лауреатом міжнародної недержавної україно-німецької літера-
турної премії імені Олеся Гончара. 

 Закінчення робіт за тематикою: “Розробка прогнозів соціально-
економічної необхідності екологічної допустимості добудови Ташли-
цької ГАЕС”, представлення результатів на міжгалузеву комісію Міні-
стерства, де отримана висока оцінка. 

 МФ НаУКМА є співвиконавцем бюджетної дослідної роботи, що ви-
конується ВАТ УкрНДУТСМ на Державне замовлення Мінпромполі-



 

 

тики України. 
20 –21  
травня  Проведення заходів за проектом “Німецьке кіно містами Украї-

ни” (семінари, концерт, демонстрація кінофільмів). 
30 – 31  
травня ІV Міжнародна конференція молодих науковців “Фінансово-

економічні аспекти розвитку країн з перехідною економікою”. 
7 червня  Візит до МДГУ та зустріч із студентами делегації французької армії на 

чолі з військовим аташе Посольства Франції в Україні. 
15 червня  Візит до Академії та зустріч із студентами та викладачами у центрі 

франкофонії Надзвичайного та Повноважного Посла Республіки Фран-
ція в Україні Його Високоповажності пана Філіппа Сюремена. 

Червень Участь бібліотекарів бібліотеки МДГУ ім. П. Могили Антоніни Зако-
воротної, Наталії Клименюк, Людмили Маркової в регіональній між-
вузівській науково-практичній конференції “Інформаційна діяльність 
сучасних бібліотек”, презентація першої віртуальної виставки в 
м. Миколаєві. 

 На базі МДГУ обласним клубом інтелектуальних ігор під патронатом 
Міського голови проведено Універсіаду-2002 по грі в “Брейн-ринг” 
серед найсильніших команд вузів міста.  

28 червня  Доцент кафедри історії та філософії, к.і.н. Тригуб О.П. отримує Почес-
ну грамоту від Державного управління у справах сім’ї та молоді за 
особистий внесок щодо втілення в життя молодіжної політики в Украї-
ні. 

 До докторантури НаУКМА dступив доцент кафедри інформаційних 
технологій Батрак Юрій Артемович. 

Червень Студентка IV курсу факультету політології Юлія Палагнюк перемогла 
у всеукраїнському конкурсі “Коли мером був би я...”, посівши ІІІ міс-
це.  

3 липня Конвокація в МФ НаУКМА. Перше вручення магістерських дипломів. 
4 липня Перебування делегації профспілки вчителів з Польщі (32 особи) в 

МДГУ на чолі з віце-президентом Ярославом Занковським. 
   
 
 

 
 


