
 

 

4.3.6. Дисертаційні дослідження науковців МДГУ  
ім. Петра Могили 

 
Викладачі МДГУ ім. П. Могили, які захистили кандидатські дисертації в 2001-2002 

роках: 
 
• Тригуб Олександр Петрович, тема дисертаційного дослідження: “Історія Херсонської 

єпархії (1775-1918 рр.)” за спеціальністю 07.00.01 – Історія України. Науковий керів-
ник – д.і.н., професор Багмет М.О. 

• Гришкова Раїса Олександрівна, тема дисертаційного дослідження: “Педагогічні умови 
реалізації особистісно орієнтованого навчання іноземної мови студентів нефілологіч-
них спеціальностей вищих закладів освіти” за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і мето-
дика професійної освіти. Науковий керівник дисертаційного дослідження – д.пед.н., 
професор Пєхота О.М. 

• Норд Ганна Леонідівна, тема дисертаційного дослідження: “Розвиток системи відт-
ворення кадрового потенціалу регіону” за спеціальністю 08.09.01 – Демографія, еконо-
міка праці, соціальна економіка і політика. Науковий керівник дисертаційного дослі-
дження – д.е.н., професор Бандур С.І. 

• Стремецька Вікторія Олександрівна, тема дисертаційного дослідження: “Політика 
українізації на Півдні України у 20-30-ті роки ХХ ст.” за спеціальністю 07.00.01– Істо-
рія України. Науковий керівник дисертаційного дослідження – д.і.н., професор Тригуб 
П.М. 

• Єлисєєв Віктор Валентинович, тема дисертаційного дослідження: “Ідентифікація 
екологічного знання в автоматизованих інформаційно-бібліотечних системах” за 
спеціальністю 05.13.06 – Автоматизовані системи управління та прогресивні інформа-
ційні технології. Науковий керівник дисертаційного дослідження – д.т.н., професор 
Шалонова Н.В. 

Робота над докторськими дисертаціями в університеті 

Спеціальності, з яких відкрита, у тому числі для науковців філії, докторантура у НаУ-
КМА: 

1. 02.00.11 – Колоїдна хімія. 
2. 05.13.06 – Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні техно-

логії. 
3. 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. 
4. 09.00.05 – Історія філософії. 
5. 10.01.01 – Українська література. 
6. 10.01.04 – Література зарубіжних країн. 
7. 10.01.06 – Теорія літератури. 
8. 17.00.01 – Теорія та історія культури. 



 

 

9. 22.00.01 – Теорія та історія соціології. 
10. 23.00.01 – Теорія та історія політичної науки. 
11. 23.00.02 – Політичні інститути та процеси. 
Кількість докторантів станом на 01.09.2002 р. – 3 особи: 
Іванов Микола Семенович, кандидат політичних наук – докторант за спеціальністю  
23.00.01 – Теорія та історія політичної науки.  

Науковий консультант – д.і.н., професор Багмет М.О.  
Тема дисертаційного дослідження: “Проблеми удосконалення систе-
ми політичної освіти молоді в Україні в умовах розбудови суверенної 
держави”. 

В’юн Наталія Іванівна, кандидат економічних наук – докторант за спеціальністю 
08.08.01 – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. 

Економічні науки. 
Науковий консультант, д.е.н., професор, академік УААН Борщевсь-
кий П.П. 
Тема дисертаційного дослідження: “Методологія інтегрування еконо-
мічних та екологічних ефектів розвитку природничих систем Півдня 
України”. 

Батрак Юрій Артемович, кандидат технічних наук – докторант за спеціальністю 
05.13.06 – Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології. 

Науковий консультант – академік НАН України Куріхін В.І. 
Тема дисертаційного дослідження: “Дослідження та розробка методів 
і технології побудови комплексної інформаційної моделі судна для 
розв’язання задач, що виникають на основних стадіях його життєвого 
циклу”. 

У квітні 2002 року ректор університету Клименко Л.П. успішно захистив дисертацій-
не дослідження на здобувача ступеня доктора технічних наук за темою: “Теоретичні ос-
нови та технології створення вузлів машин з перемінною зносостійкістю”. 

 
Спеціалізовані ради із захисту докторських (кандидатських) дисертацій 
Ухвалою Вищої атестаційної комісії України № 515 від 18 жовтня 2000 року при На-

ціональному університеті “Києво-Могилянська академія” створена вперше в Україні 
спеціалізована вчена рада Д26.008.01 з захисту докторських (кандидатських) дисертацій 
зі спеціальності 05.17.18 – Мембрани і мембранні технології (технічні науки). 

Голова спеціалізованої ради – д.х.н., професор Брик М.Т. 
Заступник голови спеціалізованої ради – д.т.н., професор Рижков С.С. 
Вчений секретар вченої спеціалізованої ради – к.х.н. Вербич С.В. 

Пропонується до створення при Національному університеті “Києво-Могилянська 
академія” спеціалізованої вченої ради з захисту докторських (кандидатських) дисертацій 



 

 

зі спеціальностей: 
07.00.01 – Історія України. 
07.00.02 – Всесвітня історія. 
23.00.01 – Теорія та історія політичної науки. 
23.00.03 – Політична культура та ідеологія. 
Курси з підготовки до складання кандидатського мінімуму 
З 1998 р. працюють курси з підготовки до складання кандидатського мінімуму з філо-

софії та англійської мови, які прослухали понад 60 осіб. 
 
Робота зі здобувачами наукового ступеня кандидата наук 
З 17.12.1998 р. згідно з ухвалою Вченої ради НаУКМА (протокол № 113(3)) в Акаде-

мії започатковано інститут здобувачів наукового ступеня кандидата наук. В Миколаївсь-
кій філії такою підготовкою керують доктори наук: В’юн В.Г., Благодатний В.І., Семе-
нов В.Ф., Тригуб П.М., Багмет М.О.  

Вчена рада МФ НаУКМА своїми рішеннями ухвалила прикріплення 15 здобувачів 
наукового ступеня до керівників, що постійно працюють у Миколаївській філії НаУК-
МА, та затвердила теми їх дисертаційних робіт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


