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4.1. Концептуальні положення діяльності Миколаївського 
державного університету ім. Петра Могили 

Миколаївську філію Національного університету “Києво-Могилянська академія” 
створено Постановою Кабінету Міністрів у 1996 році. У той період головною задачею 
була побудова структури університету європейського типу. В цілому задачу виконано, і 
сьогодні МФ НаУКМА зайняла своє місце в регіоні серед інших навчальних закладів ІІІ-
IV рівнів акредитації, являючи собою один з передових університетів, діяльність якого 
ґрунтується на прогресивних національно-освітніх ідеях. Потужному кадровому складі 
та сучасній матеріально-технічній базі. 

Досягнутий рівень дозволяє змінити стратегічні цілі діяльності від забезпечення поте-
нціалу для інтенсивного розвитку до акцентуації уваги на закріпленні якості освіти, що її 
отримують випускники університету. 

Виходячи з ідеї створення МФ НаУКМА, університет вважає своєю стратегічною 
місією реалізацію на Півдні України національно-освітніх традицій святого Петра Моги-
ли та Києво-Могилянської Академії. МФ НаУКМА спрямовує свою діяльність на забез-
печення потреб суспільства в молоді, що має глибоку університетську освіту європейсь-
кого рівня, характеризується високою національною самосвідомістю та здатністю вирі-
шувати складні задачі сучасності. 

Миколаївський державний університет “Києво-Могилянська академія” (МДУ КМА) 
створюється на базі Миколаївської філії Національного університету “Києво-
Могилянська академія”, що виконала своє завдання.  

СТРУКТУРА 

МДУ КМА будується за схемою класичного університету західноєвропейського ти-
пу. МДУ КМА може мати такі підрозділи: інститути, факультети, кафедри, включаю-
чи кафедру військової підготовки, бібліотеку, наукові, виробничі та інші структурні під-
розділи.  

У складі університету мають бути такі факультети: економічних наук; комп’ютерних 
наук, правничих наук, політичних наук, філологічних наук,  еколого-медичних наук. 



 

 

 УПРАВЛІННЯ МДУ КМА 

МДУ КМА входить до “Києво-Могилянської Академії” як її складова частина, і 
управління нею здійснюється послідовно: президентом НаУКМА, Наглядовою радою 
МДУ КМА, ректором МДУ КМА.  

Наглядова рада створюється для забезпечення життєдіяльності університету та для 
контролю за діяльністю її керівництва. Внутрішнє керівництво університетом забезпечує 
ректор, проректори, директори інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедр та нача-
льники структурних підрозділів. Університет є юридичною особою, має свої розрахунко-
ві рахунки та печатку. 

МОВИ ВИКЛАДАННЯ 

 З метою підготовки висококваліфікованих національних кадрів  робочими мовами 
викладання та спілкування в МДУ КМА є українська та англійська. Українською мовою 
викладають штатні викладачі, а запрошені, іноземні  – англійською. Студенти мають 
знати мову міжнародного спілкування науковців – англійську. Для провідних фахівців, 
запрошених на тимчасовій основі з країн колишнього СРСР мовою викладання може 
бути російська. 

ФІНАНСУВАННЯ 

Здійснюється з різних джерел. Головним є державне фінансування з бюджету. Додат-
кові джерела: кошти за навчання студентів-контрактників; надання студентам додатко-
вих навчальних послуг; підготовче відділення; підготовчі курси; курси підготовки фахів-
ців з робочих спеціальностей; власна господарча діяльність (виробнича діяльність, вида-
внича робота, наукові розробки і таке інше), а також спонсорська допомога та гранти. 
Досвід свідчить, що додаткове фінансування може досягти половини загальних надхо-
джень. 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 

Організація навчального процесу має враховувати кращі досягнення національної 
вищої школи України та провідних університетів світу. Підготовка здійснюється за 
трьома рівнями: бакалавр – 4 роки, спеціаліст –  5 років, магістр – 6 років. Підготовка 
здійснюється на денній, вечірній та дистанційній формах. 

Можлива підготовка за двома рівнями: бакалавр – магістр. Навчання в магістеріумі 
може здійснюватися як в МДУ КМА, так з окремих спеціальностей і в Києві, в НаУК-
МА, а також в закордонних університетах чи інших університетах України.  

Навчання відбувається за власними нормативами та навчальними планами, що перед-
бачають триместрову або іншу структуру. Контроль навчання проводиться за рейтинго-
вою системою зі стобальною шкалою. Самостійній роботі студентів відводиться значний 
обсяг часу. Викладання дисциплін має здійснюватися висококваліфікованими викладача-



 

 

ми (професорами та доцентами, в окремих випадках – провідними практичними праців-
никами), а також іноземними  фахівцями. Університет повинен мати власну розвинену 
матеріальну базу для забезпечення всіх видів занять, передбачених навчальними плана-
ми, а також занять з фізичного виховання. Надання вищої освіти здійснюється за отрима-
ними ліцензіями. 

Важливим аспектом надання вищої освіти є поєднання теоретичного навчання з про-
ходженням практики. Найкращий варіант – це проходження практики студентів на підп-
риємствах, установах різних форм власності, місцях, пов’язаних з місцем майбутньої 
роботи. Необхідна організація надання другої вищої освіти і освіти інших рівнів. 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Впровадження філософської концепції Петра Могили – органічне поєднання науко-
вого та навчального закладу. Ця теза актуальна і сьогодні. Необхідне поєднання науково-
го досвіду та мудрості викладачів і співробітників із завзяттям, допитливістю та енергією 
молоді.  

Сьогодні у ВНЗ України зосереджено близько 80 % науковців країни і не залучати їх 
до нових розробок було б великою помилкою. До того ж, працюючи над науковими про-
блемами, студенти швидше становляться справжніми фахівцями. В університеті має 
бути своя Вчена рада, аспірантура, докторантура, а й, у перспективі, і ради для захис-
ту дисертацій. МДУ КМА видає тематичні збірки наукових праць і профільні журнали, 
монографії, посібники та підручники. Головним напрямком наукової діяльності повинно 
бути створення наукових шкіл та розвиток лабораторно-експериментальної бази, підго-
товка власних наукових кадрів, проведення фундаментальних та прикладних досліджень. 

КОМП’ЮТЕРНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Одною з головних освітянських ідей є всебічне комп’ютерне оснащення студентів та 
співробітників. Кожен студент незалежно від напрямку підготовки повинен оволодіти 
комп’ютером та інформаційними технологіями. Для цього в університеті має бути 
сучасний комп’ютерний центр, в якому для кожного студента існувала б можливість 
особистого доступу до комп’ютерної мережі протягом 6-8 годин на тиждень. Також 
має бути обладнання для друку. 

Одним із самих важливих факторів, що обумовлюють успіх всієї діяльності універси-
тету є широке інформаційне забезпечення навчального процесу та наукової діяльності. В 
першу чергу, необхідна бібліотека з сучасним рівнем обслуговування читачів (утримання 
книжок, обробка та видача і таке інше). Також потрібна бібліотека на нових носіях – це 
компакт-диски, магнітні носії та інші нові засоби. Велике значення має можливість дос-
тупу до міжнародних інформаційних джерел, в першу чергу, це мережа Internet, елект-
ронна пошта та інші електронні мережі, супутникове телебачення. 

Здійснюється випуск власної газети, телевізійної програми, створення власного медіа
-центру.   



 

 

НАВЧАЛЬНИЙ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ КОМПЛЕКС 

ТА ВИХОВНА РОБОТА 

МДУ КМА повинен стати центром національної освіти та культури Українського 
Причорномор’я. Університет не може бути відокремленим від суспільного життя регіо-
ну. Навколо нього повинні групуватися провідні середні загальноосвітні та спеціалізова-
ні заклади Миколаєва та області, які мають надсилати до університету найкращих випу-
скників.  

Університет здійснює творчий зв’язок з театрами, творчими спілками, спортивними 
колами міста та засобами масової інформації. Вся робота університету має бути спрямо-
вана на виховання нової національної інтелігенції. Виховання студентів повинно ґрунту-
ватися на особистому прикладі викладачів та співробітників. 

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Для забезпечення рівня освіти, який відповідає міжнародним вимогам, університет 
повинен мати постійні та міцні зв’язки з різними міжнародним організаціями та закор-
донними університетами. Необхідно розширювати практику запрошень провідних іно-
земних вчених для викладання в університеті, а також стажування наших студентів та 
викладачів у закордонних університетах. Необхідно розширити міжнародні наукові зв’я-
зки, також збільшити потужність нашої лінії Internet та супутникового телебачення. 

Необхідно мати комфортабельний готель для прийому іноземних фахівців. 

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

Організація студентського життя йде через студентське самоврядування. Для вирі-
шення багатьох проблем студентів, для зв’язку з адміністрацією університету створюєть-
ся Студентська колегія, профспілка, різні клуби, театри, виборчі органи усіх студентів 
тощо, які допомагають колишнім школярам перетворитися на студента, намагаються 
організувати побут, дозвілля студентів, розв’язати виникаючі конфлікти та торкаються 
багатьох інших питань студентського життя. 

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ БАЗИ 

Університет має бути головним джерелом добробуту викладачів та співробітників. 
Заробітна платня має виплачуватися вчасно та в обсязі, який забезпечує життєві потреби 
людини. У разі необхідності співробітник може знайти в університеті додаткову роботу 
за окремі гроші. Університет повинен дбати про забезпечення викладачів та співробітників 
житлом та належними умовами відпочинку та лікування. З іншого боку, керівництво універ-
ситету забезпечує діяльність на якісної та самовідданої праці кожного свого співробітника. 

Розбудова МДУ КМА та вихід його на провідні позиції у регіоні можуть бути забез-
печені тільки сумлінною та наполегливою працею всього колективу, кожного окремого 
співробітника. 



 

 

ЗВ’ЯЗОК УНІВЕРСИТЕТУ З ВИПУСКНИКАМИ 

МДУ КМА повинен постійно дбати про імідж випускників та їх подальше працевла-
штування. Необхідно створити сучасний відділ працевлаштування та асоціацію випуск-
ників. Зі свого боку, ми сподіваємося на моральну і фінансову підтримку університету з 
боку випускників. 

ПОЛОЖЕННЯ 
про підготовку спеціалістів в МФ НаУКМА 

1. Підготовка фахівців за кваліфікаційним рівнем спеціаліст здійснюється в МФ НаУ-
КМА з окремих напрямків для осіб, які успішно завершили програму бакалаврату. 

2. Напрямки підготовки спеціалістів визначаються Вченою радою МФ НаУКМА 
згідно з державним переліком спеціальностей. 

3. Підготовка спеціалістів здійснюється за програмами і навчальними планами, які 
схвалюються Вченою радою МФ НаУКМА, ліцензуються і впроваджуються в установ-
леному порядку. 

4. Тривалість навчання за програмою підготовки спеціаліста на базі бакалаврату – 1 
навчальний рік. 

5. Право на продовження навчання за програмою підготовки спеціаліста надається 
тим спудеям, які повністю виконали навчальний план бакалаврату, успішно захистили 
кваліфікаційну роботу або склали державний іспит та подали відповідну заяву на ім’я 
ректора МФ НаУКМА. 

Зарахування на програму підготовки спеціаліста за поданням Приймальної комісії 
оформлюється наказом ректора МФ НаУКМА. 

6. Програма підготовки спеціаліста включає вивчення обов’язкових та вибіркових 
професійно орієнтованих курсів в обсязі не менше 20 залікових балів, практичну підгото-
вку, оглядовий курс лекцій з профільних навчальних дисциплін, складання державного 
іспиту (іспитів) або захисту кваліфікаційної роботи чи поєднання цих підсумкових атес-
таційних заходів. 

Пропозиції щодо форм підсумкової державної атестації на академічний ступінь спеці-
аліста вносить на схвалення Вченої ради МФ НаУКМА профільна кафедра. 

7. Програму підготовки спеціаліста здійснюють профільна кафедра або департамент, 
які несуть відповідальність за якість підготовки фахівців, а також сприяють працевлаш-
туванню випускників. 

8. Навчальний процес і державна атестація студентів на кваліфікаційний рівень спеці-
аліста проводяться у відповідності з Положенням про навчання в МФ НаУКМА. 

9. Студентам, які успішно виконали програму підготовки і пройшли підсумкову дер-
жавну атестацію, присвоюється кваліфікація спеціаліста і видається відповідний диплом 
державного зразка. 

10. Координація роботи кафедр, департаментів і факультетів щодо здійснення про-
грам підготовки спеціалістів покладається на проректора з навчальної роботи МФ НаУК-
МА. 



 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про підготовку магістрів у МФ НаУКМА 

1. Підготовка фахівців за кваліфікаційним рівнем “магістр” здійснюється в МФ НаУ-
КМА з окремих напрямків для осіб, які успішно завершили програму бакалаврату чи 
спеціаліста, або мають повну вищу освіту відповідного напрямку.. 

2. Напрямки підготовки магістрів визначаються Вченою радою МФ НаУКМА згідно 
з державним переліком спеціальностей і підтверджуються відповідною ліцензією. 

3. Підготовка магістрів здійснюється за програмами і навчальними планами, які схва-
люються Вченою радою МФ НаУКМА, ліцензуються і впроваджуються в установлено-
му порядку. 

4. Тривалість навчання за програмою підготовки магістра визначається навчальним 
планом підготовки з відповідного напряму. 

5. Право на навчання за програмою підготовки магістра надається тим спудеям, які 
повністю виконали навчальний план бакалаврату чи спеціаліста МФ НаУКМА, успішно 
захистили кваліфікаційну роботу або склали державний іспит відповідно до навчального 
плану, подали відповідну заяву на ім’я ректора МФ НаУКМА та пройшли за конкурсом. 
Випускники бакалаврату та спеціалісти МФ НаУКМА, що мають рейтинговий бал 91 і 
вище та бажають навчатися на магістерських програмах за тією ж самою спеціальністю, 
приймаються без іспитів. 

Випускники бакалавр атів чи спеціалістів інших навчальних закладів, як правило, 
відповідного напряму підготовки вступають до програм підготовки магістрів за конкур-
сом при наявності вільних місць. Вони подають заяву та документи згідно з Додатком № 
1 до “Умов вступу на магістерські програми”, пишуть реферат, проходять співбесіду та 
тестування відповідно до умов вступу. При відсутності вільних місць за держзамовлен-
ням та при наявності місць за ліцензованим обсягом зарахування здійснюється на конт-
рактній основі. 

Зарахування на програму підготовки магістра за поданням Приймальної комісії офор-
млюється наказом ректора МФ НаУКМА. 

6. Програма підготовки магістра включає вивчення обов’язкових та вибіркових про-
фесійно орієнтованих курсів в обсязі не менше 20 залікових балів, практичну підготовку, 
оглядовий курс лекцій з профільних навчальних дисциплін, підсумкову атестацію відпо-
відно до навчального плану даної спеціальності. 

7. Програму підготовки магістра здійснюють профільна кафедра або департамент, які 
несуть відповідальність за якість підготовки фахівців, а також сприяють працевлашту-
ванню випускників. 

8. Навчальний процес і державна атестація студентів на кваліфікаційний рівень 
“магістра” проводяться у відповідності з Положенням про навчання в МФ НаУКМА. 

9. Студентам, які успішно виконали програму підготовки і захистили магістерську 
роботу, присвоюється кваліфікація магістра і видається відповідний диплом державного 
зразка. 

10. Координація роботи кафедр, департаментів і факультетів щодо здійснення про-
грам підготовки магістрів покладається на проректора з навчальної роботи МФ НаУК-
МА. 

 
 Розробник         О.М. Трунов 


