
 

 

3.2. Створення та становлення Миколаївської філії  
Національного університету  

“Києво-Могилянська академія” (1996-2001 рр.) 

90-ті роки ХХ ст. показали необхідність підготовки нового покоління висококваліфі-
кованих фахівців незалежної України. Особливо гостро це питання стояло на Півдні 
України, де традиційно відчувалася нестача національних кадрів. У вересні 1991 року 
відбулося відродження НаУКМА на хвилі боротьби України за незалежність, за право 
народу мати свою державу, свою мову, свою систему освіти. 

Зміни в суспільстві у зв’язку з розпадом СРСР викликали докорінні зміни суспільно-
го життя. Майже зникла на Миколаївщині потреба у випускниках технічних вищих на-
вчальних закладах (їх готував провідний технічний вуз Миколаєва – УДМТУ), водночас 
гостро відчувалася нестача фахівців гуманітарного напряму, особливо фахівців, які воло-
діють іноземними мовами та сучасними інформаційними технологіями. Підготовка фахі-
вців повинна відповідати сучасним міжнародним нормам і здійснюватися державною 
мовою, з оволодінням у повному обсязі англійською мовою. 

За якістю, кількістю та корисністю для народного господарства наукових розробок у 
грошовому еквіваленті Миколаївщина – на третьому місці після Київської і Харківської 
областей. За кількістю ж студентів на 10 тисяч населення… на 21-му в Україні. Дисонанс 
між значним науковим потенціалом, енергією творчості і мізерною кількістю студентів 
був разючим. 

Саме в такий момент, влітку 1995 року, серед викладачів УДМТУ, які відчували, що 
тільки технічної освіти для регіону вже замало, незважаючи на те, що тут діяли педаго-
гічний інститут та філія інституту культури, з’явилася ідея створення вузу нового типу, 
який би поєднував у собі національні традиції з передовими досягненнями євро-
американської системи вищої освіти. 

Саме з ідеї і почали працювати доценти УДМТУ Леонід Павлович Клименко та Оле-
ксандр Павлович Мещанінов, до них приєдналися студентка-дипломниця Ганна Норд та 
бухгалтер-менеджер Ганна Коцюр. Попередні розмови про створення нового вузу поча-
лися у серпні того ж року з тодішнім мером Миколаєва О.Я. Бердниковим, заступником 
голови облдержадміністрації А.Д. Ковалем, директором заводу ім. 61 Комунара 
В.О. Лавриненком, головою Миколаївського крайового відділення Народного Руху 
України Ю.В. Діденком. Керівництво міста, обласного управління освіти та облдержад-
міністрації підтримало ідею створення МФ НаУКМА. Дав згоду на виділення приміщен-
ня під навчальний корпус директор ДП “Завод ім. 61 Комунара” Д.О. Черненко, призна-
чений на свою посаду у серпні. 

30 серпня 1995 року було створено організаційний комітет по відкриттю нового вузу 
та з’явилися перші офіційні документи: лист управління освіти за підписом на той час 



 

 

його начальника Я.І. Журецького та заступника голови міськвиконкому І.А. Мейжис до 
президента НаУКМА В.С. Брюховецького про створення філії. З цими листами у вересні 
до Києва виїхали Л.П. Клименко та О.П. Мещанінов, які зустрілися з В.С. Брюховецьким 
та ректором НаУКМА С.С. Іванюком. При цьому домовилися про розгляд питання про 
відкриття Миколаївської філії на раді університету, намітивши першочергові заходи. 

До комітету на громадських засадах входили Л.П. Клименко (голова), 
О.П. Мещанінов (заступник голови), Г.Л. Норд та Г.В. Коцюр. Робота організаційного 
комітету почалася з вивчення конкретних потреб у кадрах підприємств міста та області, 
наявності кадрового потенціалу викладачів та спеціалістів, робилося обгрунтування, пра-
цювали над статистичним матеріалом. Згодом взялися за створення нормативної бази. 
Розробку бізнес-плану здійснив Олександр Мещанінов, маркетингову проробку – Ганна 
Норд, техніко-економічне обгрунтування – М.М. Чорний. Усі роботи виконувалися без-
коштовно на громадських засадах. До роботи підключилися В.М. Бандура, 
В.В. Драгомиров, Ю.А. Батрак, Ю.Ю. Верланов. 

Значний тягар по “пробиванню” та узгодженню усіх паперів прийняв на себе народ-
ний депутат України В.М. Ємельянов, який у вересні 1995 року, підтримавши ідею ство-
рення філії, запросив оргкомітет до Верховної Ради України. 

22 жовтня того ж року у приміщенні теперішнього головного корпусу по вул. 68 Де-
сантників, 10 відбулася зустріч представників керівництва міста та установ, преси і без-
посередніх організаторів. На зустрічі була підтверджена думка про створення у Миколає-
ві нового вищого навчального закладу. Була розглянута його концепція, підготовлена 
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професором С.М. Соловйовим. Одним із головних питань на зустрічі була проблема мо-
ви викладання. Організатори, враховуючи особливості регіону, пропонували вести ви-
кладання українською, російською та англійською мовами. Але, незважаючи на потуж-
ний російськомовний вплив у регіоні, заступники генеральних директорів великих підп-
риємств міста: Миколаївського глиноземного заводу – В.М. Грінченко та Чорноморсько-
го суднобудівного – В.Ф. Яковлєв – наполягали, щоб робочими мовами були тільки 
українська та англійська, мотивуючи це прагненням зміцнити незалежну українську дер-
жаву. Велику допомогу у висвітленні проблем створення нового вузу надав редактор 
міського телебачення В.П. Гросман. 

17 січня 1996 року Л. Клименко, О. Мещанінов та В. Драгомиров разом з підготовле-
ними документами прибувають до Києва для участі у роботі Вченої ради НаУКМА, на 
якій повинно було розглядатися питання про створення Миколаївської філії. Рада схиль-
но поставилася до делегації й одностайно схвалила Концепцію, бізнес-план та Статут 
філії. На підставі ухвали Вченої ради президент НаУКМА В.С. Брюховецький видав на-
каз від 17 січня 1996 року за № 21 про відкриття філії: “Відповідно до рішення Вченої 
ради НаУКМА від 17 січня 1996 року НАКАЗУЮ: 

1. Розпочати роботу по створенню Миколаївської філії НаУКМА на основі самофінан-
сування. 

2. Призначити Клименка Леоніда Павловича виконуючим обов’язки ректора Микола-
ївської філії НаУКМА за контрактом з 18 січня 1996 року до 30 червня 1996 року”. 

А вже 31 серпня 1996 року Миколаївський міськвиконком офіційно реєструє новий 
вуз, дає дозвіл на виготовлення печатки та відкриття банківського рахунку. 

Після цього розпочався довгий процес підготовки матеріалів до ліцензування та до 
постанови Кабінету Міністрів про відкриття філії. Велику роботу виконали декани факу-
льтетів Ю.А. Батрак, Ю.Ю. Верланов та В.В. Добровольський. Величезну допомогу в 
ліцензуванні та прийнятті постанови Кабінету Міністрів України надав народний депу-
тат України В.М. Ємельянов. Л.П. Клименко та О.П. Мещанінов майже постійно працю-
вали в Києві у державних органах. Головні труднощі ліцензування були пов’язані з пра-
вовим вирішенням питання відкриття філії. Не обійшлося тут без курйозів. Державна 
акредитаційна комісія наполягала на першочерговому виході постанови Кабінету Мініст-
рів України, бо ліцензію формально не було кому видавати. А з Кабміну спочатку вима-
гали отримати ліцензію. Це коло розірвав віце-прем’єр І.Ф. Курас, який дозволив пройти 
ліцензування без постанови Кабінету Міністрів. Нарешті 13 червня 1996 року ДАК при-
йняла рішення про видачу МФ НаУКМА ліцензії з економіки, комп’ютерних наук та 
екології із загальним планом набору 175 чоловік. 

3 липня 1996 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 712 про створен-
ня МФ НаУКМА, Миколаївського колегіуму НаУКМА та розробку регіональної програ-
ми “Миколаївський навчальний національно-культурний комплекс”. Процес організацій-
ного створення філії закінчився. 

14 липня 1996 року в стінах новоутвореної філії Національного університету “Києво-
Могилянська академія” відбулося перше в її історії вступне тестування абітурієнтів, яке 



 

 

викликало значний резонанс у місцевій пресі. Ось як описує цю подію журналіст 
О. Ментель у статті “Мріє, не зрадь!” у газеті “Радянське Прибужжя” від 16 липня 1996 р.:  

“…14 липня у Миколаївській філії Національного університету “Києво-Могилянська 
академія” відбулося вступне тестування абітурієнтів… 

Надзвичайно світла і приємна подія в житті області й України в цілому – засвідчення 
нового державного вyзу. Особливого вузу, як для нашого південного регіону. Адже згід-
но з його статутом викладання у філії проходитиме лише українською та англійською 
мовами… 

Зважаючи на нинішню ситуацію з виконанням Закону про мови у миколаївських ву-
зах, можна цілком впевнено сказати, що новоутворений заклад вищої освіти всебічно і 
цілеспрямовано працюватиме над утвердженням національної ідеї на шляху розбудови 
незалежної держави. 

Постанова Кабміну 
(фотокопія) 



 

 

Майже 400 заяв від абітурієнтів не лише Миколаївської, а й Одеської, Херсонської, 
Луганської та інших південних областей надійшло до приймальної комісії. Через кілька 
днів стануть відомі результати тестування, і 175 випускників шкіл стануть першими сту-
дентами нового вузу. 

Вже зараз можна однозначно стверджувати, що це будуть справді кращі з кращих. Бо 
таких жорстких умов прийому, як до Києво-Могилянської академії, цього літа не мав 
жоден інший миколаївський вуз. Абітурієнти складали впродовж чотирьох годин тести 
одразу з таких предметів: іноземної мови, української мови, фізики, математики, хімії, 
біології, історії, основ держави і права, літератури і мистецтва. Залежно від обраного 
фаху три з цих дисциплін були основними при тестуванні, решта – допоміжними. 

На вступне тестування до Миколаєва спеціально прибув із Києва президент  
НаУКМА В.С. Брюховецький. 

Напередодні в стінах новоствореної філії відбулася розширена прес-конференція для 
абітурієнтів, їх батьків, громадськості міста та журналістів за участю президен-
та В.С. Брюховецького, ректора Миколаївської філії НаУКМА Л.П. Клименка та началь-
ника обласного управління освіти А.І. Олійника. На прес-конференції ініціатори ідеї поя-
ви нового вузу поділились поглядами на майбутнє Миколаївської філії. Говорили про 
великі надії. Адже щоб сповна реалізувати право вважатися національною святинею – 
колискою українського просвітництва – дочірнім закладом Києво-Могилянської акаде-
мії, новоствореній філії належить стати для Півдня України центром культурно-
просвітницької діяльності, виховати і згуртувати нове покоління справжніх громадян-
патріотів, які представлятимуть іменем України завтрашній день на міжнародній арені”. 
Так відбувалося перше тестування, так вступили до філії НаУКМА перші студенти. 

30 серпня відбулася урочиста презентація Миколаївської філії. На посаду першого 
ректора ще одного у Миколаєві вузу в урочистій обстановці інаугурації призначено Лео-
ніда Павловича Клименка. 190 абітурієнтів того ж дня було посвячено у перші спудеї 
філії національної святині – Києво-Могилянської академії. Український музично-
драматичний театр підготував спеціальну програму посвячення в студенти. Головний 
режисер театру О. Ігнатьєв та його директор М. Берсон особисто керували подіями і бра-
ли участь у виставі. 

На презентацію Миколаївської філії НаУКМА особисто прибув президент НаУКМА 
академік В.С. Брюховецький та ректор НаУКМА С.С. Іванюк. Приїхав і професор філо-
логії університету штату Нью-Джерсі з США Джон Фізер, який брав безпосередню 
участь у становленні нашої Києво-Могилянської академії, оскільки п’ять років тому 
створив за океаном серед багатих науковців українського походження благодійне това-
риство “Приятелі Києво-Могилянської академії”, чим фінансово підтримав нашу націо-
нальну святиню на чималу суму. 

Серед гостей того дня були і керівники міста та області, представники трудових коле-
ктивів: Южно-Української АЕС, “Евіса”, “Кристала”, Чорноморського суднобудівного 
заводу та інших підприємств. Приїхав і депутат Верховної Ради, відтепер член Наглядо-
вої ради за діяльністю Миколаївської філії Києво-Могилянської академії 
В.М. Ємельянов, прийшли депутати обласної Ради народних депутатів. 



 

 

Щирих побажань, доброзичливих вітань було багато, що важко й перелічити. Бо цей 
день, як висловився один з гостей, схожий на день народження дитини, поява якої зав-
жди радість. Адже з нею родина пов’язує добрі починання, добрі надії. Висловлювалась 
віра, що нинішнє немовля, наша філія, буде тією колискою громадянської мужності і 
патріотизму, яка виколише для прийдешнього нове покоління високоосвічених громадян 
нової держави – України. 

А втім, професор Джон Фізер, зокрема, сказав: 
“Наука в повному вияві своєму не повинна зважати на якісь національні уособлення. 

Для справжньої науки є одна характеристика: досягнення світового рівня, яке є спадком 
загальнолюдського інтелекту. Людство це розуміє, тому так шанобливо і вшановується 
інтелект кожної нації, цінуються люди розумової праці...” 

Звернувшись до студентів, він закликав їх працювати наполегливо і напружено дбати 
про кожен свій день у стінах альма матер як про найсокровеннішу мить. “Адже ви заяви-
ли про себе, що будете кращими з кращих серед свого народу. Не підведіть, виправдайте 
його надії...” 

С.С. Іванюк, ректор НаУКМА: 
“...Навіть зараз, коли ви стали студентами, перед вами не закінчився вибір, якою до-

рогою йти: праці і жертовної самовідданості чи самозакоханості в те, що вас назвали 
гідними навчання в цьому вузі лише тому, що природа наділила вас до певного рівня 
кращими здібностями до наук, ніж декого з ваших ровесників... Пам’ятайте про це. 

Я буду вірити, що вибір зробите вірний. Отож, щастя вам і добра, дружби і кохання! 
Чим менше розчарувань, тим більше успіхів”. 

В.С. Брюховецький, професор, президент НаУКМА, інаугурував урочисту чорну 
мантію ректора Леоніда Павловича Клименка, опитавши його привселюдно клятвою 

Інаугурація Л.П.Клименка  
на посаду ректора МФ НаУКМА 



 

 

настоятеля академії, як заведено для цього закладу з часів Петра Могили. 
Гадаю, слушно обмовитися й про те, що В’ячеслав Степанович оцінив наше місто як 

місто значного інтелектуального потенціалу, яке лише з тієї причини, що є периферійним 
від столиці, не завжди має можливість реалізувати себе сповна. Філія нашого університе-
ту, посприявши згуртуванню юної плеяди інтелігенції довкола патріотичної ідеї, через 
деякий час назве нові імена високоосвічених у державі спеціалістів з пропискою цього 
миколаївського вузу... 

В.М. Ємельянов, депутат Верховної Ради: 
“Дипломи бакалаврів ви отримаєте рівно в 2000 році, гадаю, і цей факт глибоко сим-

волічний. Адже своєю працею вам доведеться відкривати наступне тисячоліття. А ще 
через два роки після того вас назвуть магістрами наук. Ви будете першими. А це особли-
во зобов’язує. Отож, завжди про це пам’ятайте...” 

Привітати студентів прийшли також ліцеїсти та гімназисти міста. 
* * * 

Посвята в студенти та презентація вузу тривала більше двох годин. Для гостей, своїх 
відтепер викладачів та наставників, а також для батьків першокурсників показали справ-
жнє театралізоване дійство в фрагментах з епох історії Києво-Могилянської академії. 
Були там Галшка Гулевичівна і Петро Могила, гетьмани та козацтво... Сурмили сурмачі і 
зворушливо грала скрипка. 

І як годиться, за доброю українською нашою традицією – щиро і від душі, на добрі 
діла, на довгі літа, звучно розлилося зусібіч: 

Многая літа-літа, 
Мно-га-я лі-та-а-а... 

Джон Фізер С.С. Іванюк 



 

 

В.С. Брюховецький В.М. Ємельянов 

Урочистий концерт з нагоди посвяти в студенти та презентації вузу  



 

 

* * * 
Наступного дня з колективом викладачів Миколаївської філії НаУКМА зустрівся 

голова облдержадміністрації М.П. Круглов: привітав з народженням вузу, познайомився 
з новоствореним трудовим колективом, поцікавився найактуальнішими проблемами, для 
вирішення яких достатньо втручання на місцевому рівні тощо. (“Радянське Прибужжя”, 
3 вересня 1996 року). 

Першого вересня “новоспечені” студенти вступили на поріг “Могилянки” як повноп-
равні господарі і разом із навчальним процесом почала діяти і Концепція створення та 
розвитку МФ НаУКМА: 

Структура. МФ НаУКМА будується за схемою класичного університету західно-
європейського типу. 

МФ НаУКМА складається безпосередньо з філії та окремих структурних підрозділів, 
які підпорядковані їй. Сама філія має такі підрозділи: факультети (департаменти), кафед-
ри, включаючи кафедру військової підготовки, наукові, виробничі та допоміжні структу-
рні формування. 

У складі філії мають бути такі факультети: 
• економічний; 
• юридичний; 
• медичний; 
• суспільно-гуманітарний; 
• природничий. 
До складу МФ НаУКМА можуть входити школи, ліцеї, колегіуми, коледжі, інститу-

ти, наукові центри, галузеві лабораторії, редакції журналів і газет та інші організації та 
окремі підрозділи. 

Управління МФ НаУКМА. МФ НаУКМА є частиною “Києво-Могилянської акаде-
мії”, тому управління нею здійснюється послідовно: президентом НаУКМА, Наглядовою 
радою МФ НаУКМА, ректором МФ НаУКМА. 

“Новоспечені” студенти на 
заняттях з фізики 



 

 

Наглядова рада створюється для забезпечення життєдіяльності філії та для контролю 
за діяльністю її керівництва. Внутрішнє керівництво філією забезпечують: ректор, проре-
ктори, декани факультетів, завідувачі кафедр та начальники структурних підрозділів. 
Філія має свої розрахункові рахунки та печатку. 

Мови викладання. З метою підготовки висококваліфікованих національних кадрів 
робочими мовами викладання в МФ НаУКМА є українська та англійська. Українською 
мовою викладають штатні викладачі, а запрошені, іноземні, – англійською. Студенти 
мають знати мову міжнародного спілкування науковців – англійську. 

Для провідних фахівців з Росії та інших держав колишнього СРСР мовою викладання 
може бути російська. 

Фінансування. Здійснюється з різних джерел. Головним є державне фінансування з 
бюджету. Додаткові джерела: кошти за навчання студентів-контрактників; надання сту-
дентам додаткових навчальних послуг; підготовчі курси; курси підготовки фахівців з 
робочих спеціальностей; власна господарча діяльність (друкарські роботи, наукові розро-
бки і таке інше), а також спонсорська допомога та гранти. Досвід свідчить, що додаткове 
фінансування може досягти половини загальних витрат. 

Освітня діяльність. Організація навчального процесу має враховувати кращі досяг-
нення радянської вищої школи та кращих університетів Заходу та Японії. Підготовка 
здійснюється за трьома рівнями: бакалавр – 4 роки, спеціаліст – 5 років, магістр – 6 років. 

Можлива підготовка за двома рівнями: бакалавр – магістр. Навчання в магістеріумі 
може здійснюватися як у Миколаєві, так і з окремих спеціальностей – в Києві, в  
НаУКМА, а також у закордонних університетах. 

Навчання відбувається за власними нормативами та навчальними планами по триме-
страх: два довгих – зимовий та весняний, один скорочений – літній. Навчання проводить-
ся за рейтинговою системою зі стобальною шкалою. Навчальний процес передбачає лек-
ції, практичні та лабораторні роботи, семінари, тези, курсові роботи, заліки та іспити, а 
також значний обсяг відводиться самостійній роботі студента. Викладання дисциплін 
має здійснюватися висококваліфікованими викладачами (професорами та доцентами, в 
окремих випадках – провідними практичними працівниками), а також іноземними фахів-
цями. Філія повинна мати власну розвинену матеріальну базу для забезпечення всіх ви-
дів занять, передбачених навчальними планами, а також занять з фізичного виховання. 
Надання вищої освіти здійснюється за отриманими ліцензіями. 

Важливим аспектом надання вищої освіти є поєднання теоретичного навчання з про-
ходженням практики. Найкращий варіант – це проходження студентами практики на 
підприємствах, в установах різних форм власності, місцях, пов’язаних з місцем майбут-
ньої роботи. 

Наукова діяльність. Впровадження філософської концепції Петра Могили – органіч-
не поєднання наукового та навчального закладу. Ця теза актуальна і на цей час: необхід-
не поєднання наукового 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 стають справжніми фахівцями. У філії має бути своя Вчена 
рада, аспірантура, докторантура, а в перспективі – і рада по захисту дисертацій. МФ На-
УКМА вкрай необхідно мати свій збірник наукових праць. Потужне обладнання, яке має 
філія, вже зараз може бути використане для проведення наукових досліджень. 

Комп’ютерна грамотність. Однією з головних освітянських ідей є всебічна ком-
п’ютерна грамотність студентів та співробітників філії. Кожен студент повинен оволоді-
ти в необхідному обсязі комп’ютером та іншими інформаційними системами, незалежно 
від напрямку підготовки. Для цього у філії має бути сучасний комп’ютерний центр, в 
якому для кожного студента повинна бути можливість особистого доступу до комп’юте-
ра протягом 6-8 годин на тиждень. Також має бути обладнання для друку. 

Інформаційне забезпечення. Одним із найважливіших факторів, які обумовлюють 
успіх всієї діяльності університету, 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 потрі-
бна бібліотека на нових носіях – це компакт-диски, магнітні носії та інші нові засоби. 
Велике значення має можливість доступу до міжнародних інформаційних джерел, в пер-
шу чергу, це мережа Internet, електронна пошта та інші електронні мережі, супутникове 
телебачення. 

Навчальний національно-культурний комплекс та виховна робота. МФ НаУКМА 
повинна бути центром національної освіти та культури Українського Причорномор’я. 
Філія не може бути відокремленою від суспільного життя регіону. Навколо неї повинні 
групуватися провідні середні загальноосвітні заклади Миколаєва та області, які мають 
надсилати до Академії найкращих випускників. На цей час до комплексу входять Мико-
лаївський колегіум НаУКМА, юридичний ліцей, економічний ліцей № 1, Українська 
педагогічна гімназія, загальноосвітня школа № 1 ім. О. Ольжича, Вознесенська гімназія 
та інші навчальні заклади. МФ НаУКМА має надавати цим закладам методичну та мож-
ливу матеріальну допомогу. 

Філія здійснює творчий зв’язок з Миколаївським Українським театром драми та му-
зичної комедії, Спілкою жінок-художниць, Спілкою письменників, спортивними колами 
міста та засобами масової інформації. Вся робота Академії має бути спрямована на вихо-
вання нової національної еліти, інтелігенції. 

Міжнародні зв’язки. Для забезпечення рівня освіти, який відповідає міжнародним 
вимогам, філія повинна мати постійні та міцні зв’язки з різними міжнародними організа-
ціями та закордонними університетами. Необхідно розширювати практику запрошень 
провідних іноземних вчених для викладання в Академії, а також стажування наших сту-
дентів та викладачів у закордонних університетах. Необхідно також збільшити потуж-
ність нашої лінії Internet та супутникового телебачення. 

Студентське самоврядування. Організація студентського життя йде через студент-
ське самоврядування. Для вирішення багатьох проблем студентів, для зв’язку з адмініст-



 

 

рацією філії створюється Студентська колегія. Це виборний орган усіх студентів, який 
допомагає колишньому школяру перетворитися на студента, намагається організувати 
побут, дозвілля студентів, розв’язати виникаючі конфлікти та має торкатися багатьох 
інших питань студентського життя. 

Розвиток соціальної бази. Академія має бути головним джерелом добробуту викла-
дачів та співробітників філії. Заробітна плата має виплачуватися вчасно та в обсязі, який 
забезпечує життєві потреби людини. У разі необхідності співробітник може знайти у 
філії додаткову роботу за окремі гроші. Філія повинна дбати про забезпечення виклада-
чів та співробітників житлом та належними умовами відпочинку та лікування. З іншого 
боку, керівництво філії сподівається на якісну та вчасну роботу кожного свого співробіт-
ника. 

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

* * * 
Разом із становленням філії формувався її педагогічний та допоміжний персонал. До 

початку першого для МФ НаУКМА навчального року на 1 вересня 1996 року до філії 
прийшли працювати 9 штатних викладачів, 14 штатних адміністративних працівників і 
1 штатний робітник. 

До 30 липня 1996 року всі, хто мав відношення до створення МФ НаУКМА, працю-
вали за сумісництвом, крім ректора к.т.н., доцента Л.П. Клименка, який ще 17 січня 199-
6 року наказом № 21 був призначений на посаду ректора. Це були і Перший проректор 
к.т.н., доцент О.П. Мещанінов, і проректор з навчальної роботи к.т.н. доцент 
В.В. Драгомиров, і проректор з навчально-виховної роботи д.т.н., доцент В.М. Бандура, і 
проректор з адміністративної роботи В.О. Лапченко, і головний бухгалтер 
А.О. Голованова, і касир В.І. Блажко.  

Зліва направо: 
О.М. Трунов, 
О.П. Мещанінов,  
Л.П. Клименко,  
НЕЗНАЮ, 
В.В. Драгомиров, 
В.М. Бандура, 
М.В. Донченко. 



 

 

А вже потім почався офіційний набір штатних співробітників: 
30.07.96. Наказ № 13/К: 
Головний бухгалтер Голованова А.О. 
Старший касир Блажко В.І.  
Наказ № 14/К: 
Начальник відділу кадрів Кузьмін В.Ф.  
Наказ № 15/К 
Завідуюча бібліотекою Барибіна Г.А. 
Начальник відділу матеріально-технічного постачання Клименко Л.П. 
Проректор з адміністративно-господарчої роботи Лапченко В.О. 
Завідуюча канцелярією і секретар-друкарка Кочерга Н.М. 
02.08.96. Наказ № 17/К 
Інспектор І категорії Фарапонова Д.С.  
29.08.96. 
Проректор з навчальної роботи к.т.н., доцент Драгомиров В.В. 
Доцент англійської мови Біла Г.М. 
Викладач фізичного виховання Гіхун В.М. 
Завідуючий обчислювальною лабораторією Гульов М.О. 
Викладач англійської мови Кравцова О.А. 
Викладач фізичного виховання Кураса Г.О. 
Бібліотекар Лазаренко Г.М. 
В.о. завідуючої кафедри фізичного виховання к.пед.н., майстер спорту Льовкіна Н.Ю. 
Викладач фізичного виховання Топор А.П. 
Викладач історії України к.і.н., доцент Шитюк М.М. 
Викладач англійської мови Ганніченко Т.А. 

А.О. Голованова  



 

 

Інспектор І категорії Стеблюк Ю.А. 
Сторож Фірсов В.П.  
30.08.96. Наказ № 22/К 
Проректор з навчально-виховної роботи д.т.н., доцент Бандура В.М. 
Доцент і декан факультету комп’ютерних технологій к.т.н., доцент Батрак Ю.А. 
Так поступово створювався колектив, який працював на розбудову нового вузу. 
Створювати філіал престижного університету довелося в самий тяжкий, в економіч-

ному плані, час, і сподіватися тільки на фінансування з державного бюджету не приходи-
лося. Ініціатори були впевнені, що знайдуть підтримку нашого керівництва, і не помили-
лися – усіляко підтримали ідею й успішно працювали для її втілення голови облдержад-
міністрації – А.К. Кінах і М.П. Круглов, а також колишній міський голо-
ва О.Я. Бердников і начальник облуправління освіти А.І. Олійник. Їхнє розуміння важли-
вості розвитку освіти в нашому краї вирішило багато важких питань – а їх виникало без-
ліч. Це навіть важко уявити непосвяченій людині, тим більше, що починати потрібно 
було практично з нуля. У Києві – у коридорах влади – нелегку місію утвердження і прак-
тичного, документального оформлення філії академії з честю виконав миколаївський 
депутат Верховної Ради В.М. Ємельянов. Особисту участь у матеріальному забезпеченні 
нового вогнища освіти нашого краю взяли колективи і керівництво Миколаївського мор-
ського порту, його начальник В.О. Хабаров, а також Південно-Української АЕС, її тоді-
шній директор В.П. Фукс. А те, що молодий університет орендує зараз зручне навчальне 
приміщення, стало результатом розуміння важливості справи колишнім директором суд-
нобудівного заводу ім. 61 Комунара Д.О. Черненко. 

Почесні гості – А.І. Олійник, Джон Фізер, О.Я.Бердніков, І.А. Мейжис – на посвяченні у студенти 



 

 

Усі ці люди ввійшли до традиційної колись в академії Попечительської (Наглядової) 
ради. Відповідно до Положення про Наглядову раду, вона здійснює загальне керівництво 
філією і складається зі спонсорів філії – такими можуть бути державні органи, організа-
ції, недержавні організації, юридичні і фізичні особи. 

Рада, зокрема, постійно допомагає університету в пошуках додаткових джерел фінан-
сування. Адже філія, хоча й була державним навчальним закладом, одержувала тільки 
незначну частку фінансування з бюджету, а освіту тут студенти одержують фундамента-
льну, в тому числі тут виділяється значно більше часу на вивчення іноземних мов, ніж у 
будь-якому іншому вузі. А на це необхідні кошти. У їхніх пошуках беруть участь і члени 
Наглядової ради. Зокрема, за сприяння члена Наглядової ради А.К. Кінаха, для підтрим-
ки талановитих і активних студентів і дітей-сиріт благодійний фонд “Допомо-
га” (директор Ю.Є. Нікіфоров) виділив стипендії в розмірі 50 гривень щомісяця. І член 
Наглядової ради В.О. Хабаров засновує спеціальний фонд стипендій кращим студентам філії.  

До речі, саме перераховані члени Наглядової ради, відповідно до Положення про цю 
Раду, визнані гідними високої честі: на визнання їхніх великих заслуг у заснуванні й ста-
новленні нового університету у лютому 1999 року їхні імена навічно висічені на марму-
ровій дошці (офіційна назва – “Хвальна дошка”) у вестибюлі Миколаївської філії Націо-
нального університету “Києво-Могилянська академія”, встановленій над фігурою свято-
го Петра Могили. Їм урочисто вручені дипломи Почесних протекторів університету. 

17 січня 1998 року, на другу річницю існування МФ НаУКМА, було урочисто відкри-
то 1-й фестиваль мистецтв “Зірки Причорномор’я”, який став традиційним. На сцену 
актової зали філії запросили понад двадцять колективних та індивідуальних учасників з 
області. На ньому було представлено наймасовіші художні жанри: пісенне і танцювальне 
мистецтво, гумор і сатиру, художнє читання, балет тощо. Учасниками фестивалю в пере-
важній більшості були діти та підлітки.  

Того ж дня було відкрито галерею мистецтв. Про цю урочисту подію нам розповідає 
журналіст О. Ментель: “…о 15-й годині відбулося відкриття галереї мистецтв. Ошатне 
фойє “Могилянки” ледь змогло вмістити усіх, хто побажав бути присутнім на цій урочи-
стості. За відібраними репродукованими роботами – найвідоміші імена двадцяти одного 
миколаївського художника та молодої творчої плеяди. Очолила виставочну комісію Се-
рафима Сенкевич, заслужений діяч мистецтв України. Варто сказати, що Миколаївська 
організація художників всіляко підтримує молоді таланти, серед яких автор пам’ятника 
покровителеві академії, митрополитові Петру Могилі. Його створив визнаний молодий 
скульптор Ярослав Ряснянський. 

А те, що у “Могилянці” відкрилася справжня галерея мистецтв, а не лише картинна 
галерея, дає стверджувати, що серед репродукованих робіт – графіка та різьблення по 
дереву молодої художниці Юлії Драгомирової; живопис, вітражі (композиції з кольоро-
вого скла) Ірен Монсе; кераміка, батик, ювелірика Тетяни Мілевської-Шаганової; живо-
писні абстракції Аліни Яценко, гобелени Лідії Іваницької, скульптура Інни Макушиної... 
До речі, наша “Могилянка” силами власного видавничого центру до відкриття галереї 
мистецтв та з нагоди другої річниці видала об’ємний каталог “Перша художня виставка у 
галереї мистецтв” та альманах “Щорічні Могилянські читання”. 



 

 

Право перетнути символічну стрічку було нада-
но В.М. Ємельянову, депутатові Верховної Ради. 
При цьому Володимир Михайлович висловив спо-
дівання, що філія впевнено виборює право вважати-
ся культурним осередком усього Прибузького краю. 

Присутній на урочистостях С.С. Іванюк, ректор 
Києво-Могилянської академії (м. Київ), сказав: 

 “Нинішні три події засвідчують про істинне 
відродження тих давніх традицій Академії, без яких 
годі було б говорити про саму її сутність. Це – ша-
ноба до мистецтва, науки й освіти. Фестиваль, який 
сьогодні започатковує себе у нашому місті, справив 
на мене неперевершене враження. Нинішній день, 
гадаю, нас усіх переконує, що в області разом з но-
вим вузом з’явився й справжній навчально-
культурний комплекс...” 

Слова заступника голови Т.І. Бугаєнко стали 
заключним мажором на Могилянському святі: 

Пам’ятник покровителеві академії, митрополитові Петру Могилі 
 
Перша художня виставка у галереї мистецтв 



 

 

“Від імені мерії міста і усієї громадськості висловлюю щиру вдячність ректорові вузу 
Л.П. Клименку, першому проректорові О.П. Мещанінову і всьому професорсько-
викладацькому складу цього навчального закладу. Бо ми – очевидці, що за два роки з дня 
заснування “Могилянки” на Миколаївщині ці люди для нашого краю зробили стільки, на 
що від решти наших вузів можна було б сподіватися хіба що років за десять...” 

Протягом 1996-1997 років філії вдалося створити умови для навчального процесу. 
Проведено ремонт у приміщеннях, запрацювали системи опалення, придбано меблі для 
аудиторій і кабінетів, необхідні підручники і посібники. Створені майстерні, лабораторії 
фізики, хімії, екології, електротехніки. Фонд бібліотеки у 1997 році збільшився на 12 
тисяч одиниць. Відремонтовано спортивний зал. Обладнано ряд комп’ютерних класів 
найсучаснішою технікою. 

На п’ятирічний ювілей Миколаївська філія почала наздоганяти головний вуз. П’ять 
років показали: дитсадівського віку філія – дійсний акселерат, розвивається, як той каз-
ковий богатир, – не по днях, а по годинах. Цифри – красномовніше слів. План набору – 
350 чоловік, у т.ч. 300 – держзамовлення, 50 – за контрактом. Усього в МФ на стаціонарі 
навчалося 1200 студентів за сімома напрямками: економіка, екологія, політологія і дер-
жавне управління, іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська), правоз-
навство, комп’ютерні науки. У 2001-2002 навчальному році відкрилася нова спеціаль-
ність – соціальна робота. Вуз можна назвати інтернаціональним: тут вчаться українці, 
росіяни, молдавани, корейці, грузини, вірмени, євреї і т.д. Робочі мови – українська та 
англійська. Критерії – вільне володіння англійською і висока комп’ютерна грамотність. 

Професорсько-викладацький корпус – 120 осіб – теж виріс і числом, й умінням. На 
рік заснування МФ НаУКМА тут був один доктор наук – В.М. Бандура, через п’ять років 
– тринадцять. (За числом докторів наук у Миколаєві тільки УДМТУ перевершує МФ 
“Могилянки”, а за кількістю докторів – фахівців гуманітарного напрямку – є першим 
вузом). Тут працюють відомі не тільки в Україні, але й за її межами вчені – суднобудів-
ник і математик Л.М. Дихта, комп’ютерник Ю.П. Кондратенко, історики – 
А.І. Колісніченко, академіки Української академії історичних наук П.М. Тригуб та 
М.О. Багмет, економісти – А.Я. Казарєзов та В.Г. В’юн, педагог М.М. Букач та багато 
інших. Усього в МФ НаУКМА в 2001 році було близько 70 викладачів з ученими ступе-
нями, що значно перевищувало вимоги до вузу четвертого рівня акредитації. 

Матеріальна база філії за п’ять років була збільшена в багато разів. Навчання велося 
вже у трьох корпусах. Якщо починали з одним комп’ютерним класом, то стало – сім. 
140 комп’ютерів новітньої модифікації й університетський комп’ютерний центр. Усі наявні 
комп’ютери об’єднані в локальну мережу і підключені до глобальної мережі Internet. Більше 
650 студентів мають свої поштові адреси в Internet. Подвоївся книжковий фонд вузівської 
бібліотеки. Обладнано прекрасний спортивний комплекс із тренажерним залом, мається вла-
сна крейсерська яхта “Гея”... Перерахування всіх перетворень і придбань філії займе не одну 
сторінку – Миколаївська філія НаУКМА переступила поріг рідного вузу. 

Послугами видавничого центру користуються інші вузи, міські й обласні організації. 
За роки існування (видавничий відділ створено 1 березня 1997 року) тут видано з відмін-



 

 

ною поліграфічною якістю більше 140 книг (по 5-6 на місяць), у т.ч. підручники, студе-
нтські наукові праці, обласна “Книга пам’яті”, у Галереї мистецтв систематично експону-
ються виставки добутків українських і закордонних художників, майстрів фотографії, 
прикладного мистецтва (усього пройшло більше 35 виставок). Галерея стала своєрідним 
просвітительським центром, місцем зустрічей міської творчої інтелігенції. Тут проводять 
заняття школярів з образотворчого мистецтва. Базується у філії театр “Грааль” Микола-
ївської обласної організації “Альянс Франсез”, який успішно бере участь у міжнародних 
конкурсах франкомовних театрів, виступає не тільки на вузівській, але й на сцені облас-
ного художнього театру. 

У Миколаївській філії НаУКМА успішно стартував (про що вже говорилось раніше) і 
став традиційним молодіжний фестиваль мистецтв “Зірки Причорномор’я”. Тут відкрив-
ся і почав свою благодійну акцію Євроклуб, постійно працюють посланці Корпусу Ми-
ру, бувають з візитами доброї волі представники посольств Франції, Німеччини, Австрії, 
української діаспори, працювала студентська науково-практична конференція “Україна у 
новому тисячолітті”. Очевидно і незаперечно: Миколаївська філія за короткий час стала 
могутнім навчальним, науковим, просвітительським і культурним центром Півдня Украї-
ни. 

Починали з одним комп’ютер-
ним класом... 

Спортивний зал 


