
 

4.3.3. Аспірантура та докторантура в МДГУ ім. Петра Могили 

Відповідно до листів Головного управління керівних та науково-педагогічних кадрів 
Міністерства освіти України № 3-2/9-2 від 22.06.95 р., № 9/2-850 від 30.12.97 р., № 9/2-
119 від 09.04.98 р., № 9/2-940 від 16.03.99 р. та згідно з наказами і листами ректора НаУ-
КМА № 176 від 12.06.98 р., № 284 від 21.09.98 р., № 01/415 від 28.05.99 р. в Миколаївсь-
кій філії НаУКМА відкрито підготовку спеціалістів вищої кваліфікації за наступними 
напрямами: 

• 01.01.08. – Математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика; 
• 02.00.11. – Колоїдна хімія; 
• 03.00.04. – Біохімія; 
• 03.00.16. – Екологія;  
• 05.13.06. – Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні техноло-

гії; 
• 05.13.12. – Системи автоматизації проектувальних робіт; 
• 07.00.01. – Історія України; 
• 07.00.02. – Всесвітня історія; 
• 07.00.06. – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; 
• 08.01.01. – Економічна теорія; 
• 08.03.02. – Економіко-математичне моделювання; 
• 08.08.01. – Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища; 
• 08.10.01. – Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка; 
• 09.00.04. – Філософська антропологія, філософія культури; 
• 09.00.05. – Історія філософії; 
• 10.01.01. – Українська література; 
• 10.01.04. – Література зарубіжних країн; 
• 10.01.05. – Порівняльне літературознавство; 
• 10.01.06. – Теорія літератури; 
• 13.00.04. – Теорія і методика професійної освіти; 
• 17.00.01. – Теорія і історія культури; 
• 22.00.01. – Теорія і історія соціології; 
• 22.00.02. – Методологія та методи соціологічних досліджень; 
• 22.00.03. – Соціологічна структура, соціальні інститути та соціальні відносини; 
• 23.00.01. – Теорія та історія політичної науки; 
• 23.00.02. – Політичні інститути та процеси; 
• 23.00.03. – Політична культура та ідеологія; 
• 23.00.04. – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. 



 
 
 
 
 

№ Шифр та назва 
спеціальності 

ПІБ аспіранта, яко-
го зараховано 
з 15.11.1998 р. 

Назва дисертаційного дос-
лідження 

ПІБ керівни-
ка 

1. 03.00.16. – Еколо-
гія 

Єлісєєв В.В. “Класифікація і систематиза-
ція біологічної складової 
екологічної інформації” 

д.с.-г.н., про-
фесор 
Калінін М.І. 

3. 07.00.01 – Історія 
України 

Тригуб О.П. “Історія Херсонської єпархії 
(1775-1918 рр.)” 

д.і.н., профе-
сор 
Багмет М.О. 

4 08.01.01 – Еконо-
мічна теорія 

Нетудихата К.Л. “Інноваційні аспекти регіона-
льного розвитку” 

к.е.н., доцент 
Верланов 
Ю.Ю. 

2. 05.13.06. – Авто-
матизовані систе-
ми управління та 
прогресивні інфо-
рмаційні техноло-
гії 

Мінаков Р.В. “Дослідження мережних 
технологій та розробка ін-
струментальних засобів ство-
рення автоматизованих сис-
тем керування мережними 
комплексами” 

д.т.н., 
професор 
Фісун М.Т. 

5. 10.01.04 – Літера-
тура зарубіжних 
країн 

Білецька О.А. “Схід та Захід у літературній 
спадщині англійських пись-
менників першої половини 
ХХ століття” 

к.філол. н., 
доцент 
Пронкевич 
О.В. 

 1998 рік  

№ Шифр та назва спеціа-
льності 

ПІБ аспіранта, 
якого зарахова-

но 
з 15.11.1999 р. 

Назва дисертаційного дос-
лідження 

ПІБ керів-
ника 

1. 03.00.16. – Екологія Хмельна О.В „Біоіндикація в агроекосис-
темах в умовах зрошуваль-
ного землеробства півдня 
України” 

к.б.н., доцент 
Давиден-
ко В.М. 

2. 05.13.06. – Автоматизо-
вані системи управління 
та прогресивні інформа-
ційні технології 

Кошевий В.В. “Оптимізація алгоритмів та 
програмних засобів у систе-
мах обробки інформації 
АСУ ТП” 

к.т.н., доцент 
 Трунов О.М. 

3. 05.13.12. – Системи 
автоматизації проекту-
вальних робіт 

Салтовський 
Б.Г. 

„Геоінформаційні моделі 
для оптимізації міського 
господарства” 

к.т.н., доцент 
Донченко 
М.В. 

4. 07.00.01. – Історія Укра-
їни 

Господаренко 
О.В. 

“Господарська політика 
органів місцевої влади на 
півдні України в період на-
ціонально-визвольних зма-
гань 1917-1920 рр.” 

д.і.н., профе-
сор 
Тригуб П.М. 

1999 рік 



№ Шифр та назва спеці-
альності 

ПІБ аспіранта, 
якого зарахо-
вано з 15-
.11.2000 р. 

Назва дисертаційного 
дослідження 

ПІБ керівни-
ка 

1. 03.00.16. – Екологія Павленова О.Ю. “Акліматизація алохтонних 
тварин в умовах державно-
го природного заповідника 
“Єланецький степ” 

к.б.н., доцент 
Давиденко 
В.М. 

2. 07.00.01. – Історія 
України 

Гиляка С.А. “Розвиток історичного 
краєзнавства на Миколаїв-
щині в другій половині ХІХ 
– в ХХ століттях” 

д.і.н., профе-
сор 
Тригуб П.М. 

3. 08.01.01. – Економічна 
теорія 

Бабич М.М. “Дослідження інституціона-
льних аспектів регіонально-
го розвитку у період глибо-
кої трансформації” 

к.е.н., доцент 
Верланов 
Ю.Ю. 

4. 08.08.01. – Економіка 
природокористування і 
охорони навколишньо-
го середовища 

Люта Г.М. “Еколого-економічна ефек-
тивність розвитку провід-
них галузей агропромисло-
вого комплексу у ринкових 
умовах господарювання” 

д.е.н., профе-
сор В’юн В.Г. 

5. 08.10.01. – Розміщення 
продуктивних сил і 
регіональна економіка 

Ничипурук О.І. 
  

“Особливості регулювання 
внутрігалузевих та міжга-
лузевих зв’язків у регіоні” 

д.е.н., профе-
сор В’юн В.Г. 

6. 09.00.04. – Філософська 
антропологія, 
філософія культури 

Костюков О.К. 
  

“Питання самості людини в 
християнстві та індійській 
філософії” 

к.філос.н., 
Осипов О.А. 

7. 13.00.04. – Теорія і ме-
тодика професійної 
освіти 

Бабкова Н.П. “Підготовка професійних 
керівників-лідерів в умовах 
особистісно орієнтованого 
навчання” 

к.п.н., доцент 
Крутоголо-
ва О.В. 

8. 10.01.04. – Література 
зарубіжних країн 

Василевич А.В. “Класична спадщина та 
сучасна художня літерату-
ра” 

к.філол.н., 
доцент Прон-
кевич О.В. 

9. 23.00.01. – Теорія та 
історія політичної дум-
ки 

Андріяш В.І. “Проблеми українського 
державотворення у спадщи-
ні М.М. Аркаса” 

д.і.н., профе-
сор Багмет 
М.О. 

 2000 рік 



№ Шифр та назва спеціа-
льності 

ПІБ аспіранта, 
якого зарахо-
вано з 15-
.11.2001 р. 

Назва дисертаційного 
дослідження 

ПІБ керівни-
ка 

1. 23.00.01. – Теорія та 
історія політичної науки 

Руденко М.О. “Політичні основи станов-
лення і розвитку парламен-
таризму в незалежній 
Україні 
(1991-2001 рр.)” 

д.і.н., профе-
сор 
Коліснічен-
ко А.І. 

2. 07.00.01. – Історія Укра-
їни 

Кульчицька 
О.В. 

“Громадсько-політичне 
життя на Півдні України у 
кінці ХІХ – на початку ХХ 
ст.” 

д.і.н., профе-
сор 
Тригуб П.М 

3. 08.01.01. – Економічна 
теорія 

Ципліцька О.О. “Дослідження впливу ін-
фраструктури на економіч-
не зростання в період тран-
сформації” 

к.е.н., доцент 
Верланов 
Ю.Ю. 

4. 23.00.01. – Теорія та 
історія політичної науки 

Москаленко 
В.В. 

“Формування державними 
органами оптимальної 
моделі соціального захисту 
населення України (на 
прикладах південного регі-
ону)” 

д.і.н., профе-
сор Багмет 
М.О. 

5. 08.10.01. – Розміщення 
продуктивних сил і 
регіональна економіка 

Діордієв О.Д. “Розробка модельного 
сценарію стабільного еко-
номічного розвитку регіо-
ну (на прикладі Миколаїв-
ської області)” 

д.е.н., профе-
сор В’юн В.Г. 

6. 13.00.04. – Теорія і ме-
тодика професійної 
освіти 

Мельник Л.В. “Педагогічні засади фор-
мування національної елі-
ти в навчальних закладах 
IV рівня акредитації” 

к.п.н. Гришко-
ва Р.О. 

7. 13.00.04. – Теорія і ме-
тодика професійної 
освіти 

Василевич В.В. “Формування професійних 
якостей майбутніх еконо-
містів у процесі навчальної 
діяльності в класичному 
університеті” 

к.п.н. Гришко-
ва Р.О. 

8. 10.01.04. – Література 
зарубіжних країн 

Старшова О.О. “Своєрідність художнього 
експерименту в творчості 
Джона Барта” 

к.філол.н., 
доцент Прон-
кевич О.В. 

 2001 рік 


