
 

4.2. Організація навчального процесу.  
Факультети та кафедри університету,  
що забезпечують навчальний процес 

Навчальний рік у МДГУ починається з 1 вересня і складається з трьох триместрів – 
осіннього, весняного та літнього. В осінньому та весняному триместрах запроваджено 
два тижні самостійної роботи, протягом яких заняття не проводяться, студенти працю-
ють самостійно, пишуть тези та реферати з навчальних дисциплін, готуються до атеста-
ційних заходів. Триместр закінчується іспитовою сесією, після якої починаються каніку-
ли. Канікули тривають до двох тижнів у осінньому, один тиждень у весняному тримест-
рах і до 10 тижнів улітку. 

Система оцінки знань. Усі навчальні дисципліни і види занять, з яких у триместрі 
передбачено підсумкову форму контролю, оцінюються в 100 балів за триместр 
(максимальна рейтингова оцінка). Залікові бали – умовна одиниця, якою оцінюють ваго-
мість дисципліни в навчальному плані, кількість годин, відведену на її опанування, та 
обсяг матеріалу, що викладається. Ці бали розбиваються на два блоки: перший враховує 
роботу студента на заняттях і письмові звіти протягом триместру, другий відводиться на 
підсумковий залік, іспит чи тезу наприкінці курсу. При цьому максимальна частка іспиту 
у визначенні рейтингу не повинна перевищувати 50, а заліку – 30 відсотків. 

Навчальний рейтинг переводиться в традиційні оцінки за такою шкалою: 
• менше 60 балів – “незадовільно”; 
• 60-75,99 бала – “задовільно”; 
• 76-90,99 бала – “добре”; 
• 91-100 балів – “відмінно”. 
Відомості про оцінки студента та бали рейтингу з прослуханих дисциплін заносяться 

до екзаменаційно-залікової відомості, що зберігається в архіві, в залікову книжку, яка 
залишається у студента протягом його навчання в МДГУ, та в особисту картку студента 
що заповнюється в деканаті за даними екзаменаційно-залікових відомостей і на основі 
якої випускнику Університету виписується диплом. Усі питання та зауваження щодо 
правильності записів у документах про успішність студента можна з’ясувати в деканаті 
того факультету, на якому навчається студент. 

 



План опанування навчальних дисциплін. Навчання студентів МДГУ здійснюється на 
основі індивідуального планування. Щорічно, згідно з вимогами бакалаврських і магістер-
ських програм, кожний студент складає власний план опанування дисциплін, до якого 
вносить нормативні навчальні дисципліни та обрані ним вибіркові курси. Запис на курси 
і формування індивідуальних планів на всі три триместри (осінь, весну, літо) наступного 
навчального року відбувається в березні. Для того, щоб записатися на обраний курс, сту-
дент має внести його до свого індивідуального плану і зареєструвати на відповідній ка-
федрі. Внести корективи до сформованого плану опанування дисциплін студент може, 
звернувшись із вмотивованою заявою до деканату протягом першого тижня відповідного 
триместру, після чого всі внесені до нього дисципліни вважаються обов’язковими для 
вивчення. 

Індивідуальна програма навчання. З дозволу деканату студент, який успішно засвоює 
програму, може перейти (як правило, на третьому році навчання) на індивідуальний план 
навчання. Йому надається можливість дострокового складання заліку чи іспиту та прис-
кореного завершення навчання. 

Перезарахування навчальних дисциплін. Студентам, які прийшли до Університету з 
інших ВНЗ, надається право отримати на відповідних кафедрах перезалік вивчених рані-
ше дисциплін, якщо зміст і обсяг їх відповідає програмам МДГУ. 

Заява про перезалік подається методистові факультету і на кафедру протягом першо-
го тижня відповідного триместру. Перезалік – не повторне складання іспиту чи заліку, а 
лише з’ясування відповідності змісту та обсягу навчальної дисципліни, прослуханої в 
іншому ВНЗ, до тієї, що пропонує МДГУ. Рішення про перезалік виносить комісія у 
складі викладача кафедри та представника деканату. Якщо перезалік дозволено, комісія 
виставляє відповідну оцінку і бал рейтингу за такою шкалою: 

• “відмінно” – 95 балів, 
• “добре” – 83 бали, 
• “задовільно” – 67 балів. 
Результати заносяться до іспитово-залікової відомості, залікової книжки і особистої 

картки студента. Це дає право студентові не вивчати перезараховану дисципліну в 
МДГУ. 

Перескладання заліків та іспитів. Студент, який за результатами роботи в триместрі 
не допущений до іспиту або під час заліково-іспитової сесії отримав незадовільну оцінку 
з навчальної дисципліни, має академічну заборгованість, її потрібно ліквідувати до поча-
тку наступного триместру, в окремих випадках деканат може продовжити цей термін, 
але не більше, ніж на один місяць. Студент, не допущений до іспиту, або який не зміг в 
установлені терміни ліквідувати академічну заборгованість з навчальної дисципліни, має 
прослухати її знову. Незадовільна оцінка з вибіркової дисципліни може бути компенсо-
вана позитивною оцінкою з обраної натомість іншої дисципліни. 

Перескладання заліку чи іспиту з метою підвищення позитивної оцінки не допуска-
ється. 

 



Порядок визначення напряму базової освіти. Студенти МДГУ з 2001-2002 навчаль-
ного року обирають напрям базової освіти під час вступу до Університету. За наявності 
вакантних місць студент може змінити свій напрям підготовки, звернувшись із відповід-
ною заявою. 

Перехід студента на інший факультет. Перехід студента бакалаврату на інший фа-
культет дозволяється за умови наявності вакантних місць, а також опанування ним не 
менше двох повних фундаментальних і професійно орієнтованих навчальних дисциплін, 
визначених радою факультету, куди переходить студент.  

Якщо є перевищення кількості претендентів над кількістю вільних місць, перехід 
відбувається на конкурсній основі. Зміна спеціальності не тягне за собою жодних змін у 
плані опанування студентом дисциплін другого року навчання. Перехід на інший факу-
льтет не дає підстав для збільшення терміну навчання в бакалавраті. 

Переведення студентів на перший рік навчання в бакалавраті, а також студентів, які 
навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст та магістр, з одного факуль-
тету на інший не допускається. 

Відрахування та поновлення студентів. Відрахування студентів МДГУ здійснюється 
за: 

• власним бажанням; 
• невиконання вимог навчального плану та графіка навчального процесу; 
• незадовільне складання іспитів та заліків під час сесії; 
• за наявність трьох і більше незадовільних оцінок після закінчення першого місяця 

триместру; 
• появу на заняттях, у навчальному корпусі, бібліотеці, гуртожитку в нетверезому стані, 

у стані наркотичного або токсикологічного сп’яніння; 
• вироком суду, що вступає в законну силу, чи постановою органу, до компетенції якого 

належить накладання адміністративного стягнення або застосування заходів громадсь-
кого впливу; 

• одноразове грубе порушення навчальної дисципліни, Правил внутрішнього розпоряд-
ку вищого закладу освіти (в останньому випадку – за погодженням зі студентською 
колегією). 

Студент резерву відраховується за отримання на першій сесії хоча б однієї незадові-
льної оцінки або невиконання інших умов, згідно з якими він зарахований до Універси-
тету на випробувальний термін. Відраховані студенти резерву МДГУ не поновлюються. 

  
Поновлення до складу студентів осіб, відрахованих з основного складу студентів 

МДГУ, здійснюється незалежно від терміну перерви в навчанні й причин відрахування. 
Поновлення відбувається, як правило, до початку навчального року. 

Студент, відрахований за академічну заборгованість, поновлюється за умови, що він 
попередньо її ліквідує. З дисциплін, які потребують практичного відпрацювання завдань 
(фізичне виховання, інформатика, мовні курси тощо), студент може бути атестований 
після поновлення у визначені керівником навчального підрозділу терміни. 



Якщо студент складе на “відмінно” 75 відсотків обов’язкових і обраних дисциплін 
навчального плану, а з інших дисциплін – з оцінкою “добре”, захистить кваліфікаційну 
роботу з оцінкою “відмінно”, йому буде видано диплом із відзнакою. 

Студент, який при захисті кваліфікаційної роботи або складанні державного іспиту 
отримав незадовільну уцінку, відраховується з МДГУ. Йому видається академічна довід-
ка про прослухані курси. До повторного захисту кваліфікаційної роботи він допускається 
впродовж трьох років після закінчення навчання. Якщо студент не захистив кваліфіка-
ційну роботу з поважних причин, перший віце-президент може продовжити термін на-
вчання до наступної сесії, але не більше, ніж на один рік. 

 

Кафедра комп’ютерних технологій 

Зав кафедрою – Фісун Микола Тихонович. 
 
Склад кафедри: 
 
Професори –  

Фісун Микола Тихонович – в.о. проф., д.т.н.  
Рябенький Володимир Михайлович – проф., д.т.н.  
Кутковецький Валентин Якович – проф., д.т.н.  
Кондратенко Юрій Пантелійович – проф., д.т.н. 
Стенін Олександр Африканович 

 
Доценти –  

Донченко Михайло Васильович – доц., к.т.н. 
Батрак Юрій Артемович – доц., к.т.н. 
Гожий Олександр Петрович – в.о. доц., к.т.н. 
Цибенко Борис Олександрович – доц., к.т.н. 
Кравець Ірина Олександрівна – в.о. доц., к.т.н. 
Бабич Олександр Григорович – в.о. доц., к.т.н. 
Мещанінов Олександр Павлович – доц., к.т.н.  
Тарасенко Олександр Іванович – доц., к.т.н.  

 
Старші викладачі –  

Турти Марина Валентинівна – к.т.н. 
Кирей Олександр Серафімович – к.т.н. 
Сорочан Анатолій Миколайович 
Ромакін Володимир Вікторович 
Биков Дмитро Павлович – в.о. доц. 
Кирпа Володимир Олександрович 



Лугвий Андрій Аркадійович  
Старченко В’ячеслав Володимирович 
Сидоренко Сергій Анатолійович  
Кошевий Віталій Володимирович  
Конопляник Василь Гаврилович 
Салтовський Борис Григорович 
Голобородько Андрій Миколайович 
Шаповаленко Валерій Павлович 

 
Викладачі –  

Баранов Сергій Анатолійович 

Фісун Микола Тихонович 

Дата народження: 
Спеціальність: кандидат фізико-математичних наук, спеціа-
льність “Математична кібернетика”, диплом МФМ № 020063 
(1973 р.); доктор технічних наук, спеціальність 05.13.06, дип-
лом ДТ № 010098 (1991 р.); старший науковий співробітник, 
спеціальність “Математичне забезпечення обчислювальних 
систем і машин”, диплом СН № 038838 (1984 р.); доцент ка-
федри “Організація і економіка суднобудівної промисловос-
ті”, диплом ДЦ № 061407 (1983 р.). 
Інші звання: лауреат премії Ради Міністрів СРСР в галузі 
науки і техніки за 1981 р.; дійсний член Української Академії 
інформатики (атестат № 125, 1996 р.). 

Педагогічна діяльність: доцент кафедри економіки та організації суднобудівного 
виробництва Миколаївського кораблебудівного інституту ім. адмірала С.Й Макарова (за 
сумісництвом), 1977-1982 рр.; доцент факультету підвищення кваліфікації Миколаївсь-
кого кораблебудівного інституту ім. адмірала С.Й. Макарова (за сумісництвом), 1983-
1985 рр.; доцент, професор кафедри комп’ютерних технологій Українського державного 
морського технічного університету (за сумісництвом), 1987-199 рр.; професор кафедри 
менеджменту і організації сільськогосподарського виробництва Миколаївського сільсь-
когосподарського інституту (за сумісництвом), 1997 р.; професор, завідувач кафедри 
комп’ютерних технологій МДГУ ім. П. Могили,1998 – до цього часу. 

Виробнича діяльність: заступник директора з наукової роботи Миколаївського об-
числювального центру (з 1975 р.), Чорноморського філіалу ЦНДІ “Центр” (з 1982 р.), 
НДІ “Центр” (1991-1997 рр.). Основні розробки, які очолював як науковий керівник і в 
яких брав безпосередню участь: розробка математичних моделей корпусозбірного та 
складально-зварного цехів; розробка типової АСУ суднобудівними підприємствами (за 
Постановою Ради Міністрів СРСР); розробка зразкової інтегрованої АСУ машино- та 
приладобудівними підприємствами (за Постановою Ради Міністрів СРСР).  



Членство у наукових організаціях: член Чорноморського міжобласного правління 
Науково-технічного товариства суднобудівної галузі, 1979-1991 рр.; науковий керівник 
наукового семінару “Автоматизовані системи управління підприємствами в суднобуду-
ванні” Наукової Ради з проблеми “Кібернетика”, 1976-1986 рр. 

Нагороди: медаль “За трудову відзнаку” – 1981 р.; медаль “Ветеран праці” – 1985 р.; 
Срібна медаль ВДНГ СРСР – 1980.  

Основні публікації: всього опубліковано 71 наукова праця, з них: монографія, видав-
ництво “Суднобудування”; навчальні посібники для факультету підвищення кваліфікації 
Миколаївського кораблебудівного інституту – 3 видання; навчальні посібники для Інсти-
туту підвищення кваліфікації керівних робітників і спеціалістів суднобудівної промисло-
вості – 2 видання. 

Підготовка наукових кадрів: підготував до захисту 3 кандидатів наук, з яких 2 є кері-
вниками НДІ “Центр” (м. Миколаїв). 

 

Кондратенко Юрій Пантелійович 

Місце роботи: МФ НаУКМА, службова адреса: вул. 68 Деса-
нтників, 10, 003, Миколаїв, Україна; тел./факс: (38-051) 2 3234-
26; e-mail: kondrat@rmc.aip.ua  
Освіта: 09.1970-02.1976 – Миколаївський кораблебудівний 
інститут (МКІ), студент електротехнічного факультету; 10-
.1978-10.1981 – МКІ, кафедра автоматики, аспірантура; 10-
.1991-05.1994 – МКІ, докторантура. 
Професійна робота: 
09.1999-зараз – Національний університет “Києво-
Могилянська академія” (Миколаївська філія), кафедра ком-
п’ютерних технологій, професор; 09.1998-09.1999 – Українсь-

кий державний морський технічний університет, кафедра комп’ютеризованих систем 
управління, завідуючий; 12.1994-08.1998 – Український державний морський технічний 
університет, кафедра автоматики, професор; 06.1994-12.1994 – Український державний 
морський технічний університет, кафедра автоматики, доцент; 09.1989-09.1991 – МКІ, 
Науково-виробничий центр, заступник директора з наукової роботи; 06.1987-08.1989 – 
МКІ, кафедра автоматики, доцент; 11.1983-05.1987 – МКІ, кафедра автоматики, викла-
дач, старший викладач; 11.1981-10.1983 – МКІ, кафедра автоматики, старший інженер; 
04.1976-09.1978 – МКІ, кафедра автоматики, інженер, старший інженер. 

Коло наукових інтересів: системи управління; моделювання; прийняття рішень; не-
чітка логіка; системи штучного інтелекту; автоматизація суднових та виробничих проце-
сів; робототехнічні системи; здавачі первинної інформації. 

 



Членство у наукових організаціях: Член GAMM, Дійсний член RINA, Дійсний член 
ImarE, Член Президії Української інженерної спілки, Член Української філії AMSE, Член 
Національного Комітету України з автоматичного управління, Член Національного Ко-
мітету України з обробки інформації та розпізнавання образів. 

Нагороди: 1977 р. – Перша премія конкурсу Чорноморські спілки суднобудівників 
НТТ ім. академіка Крилова; 1979 р. – Почесний знак “Кращий молодий винахідник 
України”; 1979 р. – Лауреат премії ЦК ЛКСМУ та УРС НТТ; 1979 р. – Лауреат премії 
ВРНТТ; 1980 р. – Почесний знак Центральної ради Всесоюзного НТТ суднобудівників 
ім. академіка Крилова “Кращому активісту науково-технічного товариства”; 1983 р. – 
Почесний знак “Винахідник СРСР”; 1985 р. – Диплом Оргкомітету Міжнародної вистав-
ки “Болгарія-85”; 1986 р. – Почесна грамота ЦК ВЛКСМ (Міжнародна виставка “Зеніт-
86”, Чехословаччина); 1987 р. – Бронзова медаль ВДНГ СРСР; 1993 р. – Грант Дослідни-
цького фонду Німеччини для участі в Міжнародному симпозіумі MТNS’93, Регензбург, 
Німеччина; 1995 р. – Почесний знак Міністерства освіти України “Відмінник освіти 
України”; 1995 р. – Грант Дослідницького Фонду Німеччини для участі у Міжнародному 
конгресі з прикладної математики ІСІАМ’95, Гамбург, Німеччина; 1997 р. – Грант Мініс-
терства закордонних справ Франції для участі в Міжнародній конференції СІS’97, Бел-
форт, Франція; 1998 р. – Грант Фонду “Відродження” для участі в Міжнародній конфере-
нції “Застосування баз знань у моделюванні” ССМ’98, Ліон, Франція. 

Міжнародні конференції: 
1. Четверта Міжнародна школа-семінар з моделювання. – Алушта, Україна, 1999. 
2. International Conference Contribution of Cognition to Modeling “CCM’98”, Lyon, France, 

1998. 
3. IFAC – IFIP – IMACS Conference on CONTROL OF INDUSTRIAL SYSTEMS. – Bel-

ford, France, 1997. 
4. Міжнародна школа-семінар з проблем автоматизації. – Севастополь, Україна, 25 

вересня – 6 жовтня, 1995. 
5. Third International Congress on Industrial and Applied Mathematics. – Hamburg, Germa-

ny, July 3-7, 1995. 
6. International AMSE Conference “Applied Modeling and simulation”, AMS’93. – Lviv, 

Sept. 30-Oct. 2, 1993. 
7. International Symposium on the Mathematical Theory of Networks and Systems. – Regen-

sburg, Germany, August 2-6, 1993. 
8. Всеукраїнська конференція “Обробка сигналів і зображень та розпізнавання обра-

зів”. – Київ, 17-21 листопада, 1992. 
9. 5-th IFAC/IFIP/IFORS/IEA Symposium on Analysis, Design, and Avaluation of Man-

Machine Systems. – The Hague, The Netherlands, June 9-11, 1992. 
10. IFAC/IFIP/IMACS Symposium on Robot Control. – Vienna, Austria, September 16-18, 

1991. 
11. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium. – Ilmenau, GDR, October 21-25, 1985. 
Науково-громадська діяльність: Член спеціалізованих вчених рад із захисту доктор-

ських дисертацій в Одеському державному політехнічному університеті та Севастополь-



ському державному технічному університеті, член спеціалізованої вченої ради з захисту 
кандидатських дисертацій в Херсонському державному технічному університеті. 

Член редколегій наукових журналів: Технічні вісті (Львів); Автоматика. Автомати-
зація. Електричні комплекси і системи (Херсон); Придніпровський науковий вісник 
(Дніпропетровськ); Наукові праці НаУКМА (Київ); Збірник наукових праць УДМТУ 
(Миколаїв). 

 

Кутковецький Валентин Якович 

Науковий ступінь, вчене звання: доктор технічних наук 
(25.03.92), професор (25.05.97). 
Дата народження: 29 липня 1936 р.  
Освіта: Закінчив у 1960 р. Миколаївський кораблебудівний 
інститут.  
Спеціальність:  
диплом з відзнакою Н № 541332 від 20 лютого 1960 р. Мико-
лаївського кораблебудівного інституту ім. адм. С.Й. Макарова 
про навчання з 1954 р. по 1960 р. і отримання спеціальності 
“Електроустаткування суден”; кваліфікація за фахом 
“Електроустаткування суден”; диплом кандидата технічних 
наук МТН № 062012 від 26 березня 1971 р. (захист відбувся 

22 грудня 1970 р. в Одеському політехнічному інституті); атестат доцента МДЦ № 
089834 від 11.02.75 р.; диплом доктора технічних наук ДТ № 016602 від 09.10.92р. (ВАК 
при РМ СРСР); захист відбувся в Інституті електродинаміки УН України, м. Київ; дип-
лом доктора технічних наук ДН № 001877 від 25.03.92 р. (ВАК України). Захист відбувся 
в Інституті електродинаміки УН України, м. Київ; атестат професора ПР АР № 001466 
від 25.04.97 р. (Міністерства освіти України); дисертация на вчений ступінь к.т.н. 
(отримав диплом к.т.н. 22.12.70 р.) за назвою “Исследование асинхронного двигателя с 
поворотным статором и анализ режимов его работы в схемах электродвижения с объеди-
ненной электроэнергетической системой”. Спеціальність 05.232 – Електроустаткування; 
дисертація на вчений ступінь д.т.н. (отримав диплом д.т.н. 25.03.92г) за назвою 
“Обобщенные методы переключающих функций и их применение для расчета электро-
магнитных процессов в вентильных цепях”. Спеціальності 05.09.12 – Напівпровідникові 
перетворювачі електроенергії; 05.09.5 – Теоретична електротехніка. 

Педагогічна діяльність:  
• 1971-1997 рр. – викладач кафедри суднових електроенергетичних систем Миколаївсь-

кого кораблебудівного інституту. 
• 1997- по даний рік – викладач кафедри комп’ютерних технологій НаУКМА. 
Виробнича діяльність:  
• 1954-1960. Студент Миколаївського кораблебудівного інституту. 



• 1960-1971. Конструктор ЦКБ “Черноморсудопроект”, м. Миколаїв. (конструктор 1-ї, 2
-ї та 3-ї категорій). 

• 1971-1997. Викладач Миколаївського кораблебудівного інституту. 
• 1997-2000рр.- Викладач МДГУ ім. П. Могили, м. Миколаїв.  
Коло наукових інтересів:  
• Моделювання за допомогою ЕОМ процесів в електрообладнанні. 
• Напівпровідникові перетворювачі електричної енергії. 
• Теоретичні основи електротехніки. 
Основні публікації: 89 опублікованих робіт (67 – самостійно; 22 – у співавторстві).  
• Кутковецкий В.Я. Разложение в ряд Фурье периодической функции,с одержащей оди-

наковые произвольно расположенные кривые // Известия вузов. Электромеханика. – 
1980. – № 10. 

• Кутковецкий В.Я. Цифровое моделирование судовой электроэнергетической системы 
с вентильными преобразователями // Судостроение. – Киев-Одесса: Вища школа, 198-
7. – Вып. 36. 

• Кутковецкий В.Я. Формализация расчета процессов в вентильных цепях узловым ме-
тодом переключающих функций // Электричество. – 1989. – № 5. 

• Кутковецкий В.Я., Запорожец Ю.М. Взаимодействие проводника с магнитным по-
лем // Электричество. – 1996. – № 9. 

 

Донченко Михайло Васильович 

Дата народження: 13 червня 1946 року. 
Освіта: вища (1965-71), аспірантура при кафедрі судно-
вих енергетичних установок Миколаївського кораблебу-
дівного інституту (1973-76). 
Стажування: стажист-дослідник (кафедра СЕУ МКІ 
1971-73); мовне стажування (Франція, 1986). 
Спеціальність: інженер-механік, диплом Щ № 115993, 
диплом кандидата наук ТН № 075801 Рада МКІ, 9 квітня 
1984 р., атестат доцента ДЦ № 043007 від 11 листопада 
1991р. 
Педагогічна діяльність: з 1976 року – викладач, старший 
викладач, доцент; створив курси: комп’ютерна графіка на 
базі САПР, комп’ютерна графіка-дизайн, комп’ютерна 

техніка та програмування (з Гожим А.П.); обчислювальна техніка і програмування (з 
Кравець І.О.); основи інформатики, геоінформаційні системи, графічне і геометричне 
моделювання та інтерактивні системи. Створив кафедру комп’ютерних технологій. 

Коло наукових інтересів: надійність складних механічних відновлюваних систем; 
безпека суден; системи автоматизованого проектування; геоінформаційні системи; рек-
лама; растрова і векторна комп’ютерна графіка. 



Вчений секретар Вченої ради МДГУ ім. П. Могили. 
Нагороди: медаль “Ветеран труда”. 
Основні публікації: опубліковано більше 30 робіт. 
Підготовка наукових кадрів: один аспірант. 
 

Батрак Юрій Артемович 

Дата народження: 19 квітня 1948 року. 
Освіта: Вища освіта, Миколаївський кораблебудівний інститут 
(1972 рік); аспірантура при Миколаївському кораблебудівному 
інституті, 1977 р. 
Стажування: 1986 рік – Московський енергетичний інститут 
Спеціальність: інженер-кораблебудівник. 
Педагогічна діяльність: 1979-1985 – викладач кафедри вищої 
математики МКІ; 198-1986 – доцент кафедри вищої математики 
МКІ; 1986-1996 – доцент кафедри інформаційних технологій 
МКІ; 1996 – до цього часу доцент кафедри комп’ютерних техно-

логій МДГУ ім. П. Могили, створював факультет комп’ютерних наук в МФ НаУКМА. 
Розроблені курси: основи математичного аналізу; лінійна алгебра; теорія ймовірнос-

тей; основи програмування; основи дискретної математики; функціональне і логічне про-
грамування; комп’ютерна мережа Internet; системи автоматизованого проектування. 

Виробнича діяльність: 1994-1995 – Начальник відділу інформаційних технологій 
Державного дослідницько-проектного центру кораблебудування України. 

Коло наукових інтересів: математичні методи моделювання; логічне програмування; 
системи автоматизованого проектування. 

Підготовка наукових кадрів: 2 аспіранти. 
 

 Гожий Олександр Петрович 

Дата народженя: 8 травня 1964 року. 
Освіта: закінчив УДМТУ (МКІ) в 1987 р., диплом інженера-
механіка зі спеціальності “Суднові машини та механізми” ПВ № 
643755, в 1990 р. Московський Станкоінструментальний інсти-
тут, диплом інженера-механіка ДВА № 094069 зі спеціальності 
“САПР в технологічній підготовці виробництва”; 1990-1993 рр. 
– навчаня в аспірантурі МГТУ” СТАНКИН”;специальність 
“Системи автоматизованного проектування”, диплом інженера-
дослідника АС № 031206. Інженер-механік (диплом к.т.н. КН № 
006053, м. Москва МГТУ” СТАНКИН , 10.06.1994 р.; диплом 

к.т.н. ДК № 001406, м. Київ ДТУБА 14.10.1998 р.) 



Педагогічна діяльність: м. Миколаїв, УДМТУ (МКІ) з 1994 р. по 1997 р.; курси: ав-
томатизовані системи технологічної підготовки виробництва, системи автоматизації про-
ектування; курси основи системного аналізу, теорія алгоритмів та математичні основи 
представлення знань, функціональне програмування; основи проектування систем штуч-
ного інтелекту; об’єктно-орієнтовані методології створення комп’ютерних систем; осно-
ви систем автоматизованого проектування. 

Основні публікації: 26 опублікованих робіт (у співавторстві), серед них:  
• Гожий О.П. Алгоритми інтелектуальних систем. – Миколаїв: МФ НаУКМА, 2001.  
• Гожий АП. Применение нечетких гиперграфов при решении задач пространственной 

компоновки в САПР // Сб.научных трудов УГМТУ “Новые информационные техно-
логии”. – Николаев, 1997. 

• Гожий А.П., Калинина И.А. Застосування поліхроматичних графів для моделювання 
інформаційних систем // Збірник наукових праць міжнародної конференції – 4 Interna-
tional Modelling school of AMSE-UAPL, Crimea, Alushta 2000. 

 

Мещанінов Олександр Павлович 

Дата народження: 28 січня 1950 р. 
Освіта: 
09.1967 – 03.1973 рр. – Миколаївський кораблебудівний інсти-
тут (МКІ), студент  факультету електрообладнання суден, 
диплом Ч 584954; 03.1973 – 03.1975 рр. – МКІ, кафедра елект-
рообладнання суден, стажер-дослідник; 03.1975 – 08.1977 рр. – 
МКІ, аспірантура, кафедра електрообладнання суден. 
Стажування: 
05.1971 – 10.1971 рр. – Іран, Кувейт, Індія, Іспанія, Італія, Юго-
славія – експлуатаційна практика; 09.1989 – 09.1990 рр. – Ки-
тай, Харбінський інженерний суднобудівний інститут – науко-
ва діяльність. 

Спеціальність: 
•  1977 р. – кандидат технічних наук, спеціальність – 05.13.05 “Елементи та пристрої 

обчислювальної техніки та систем управління”, диплом ТН № 025050, м. Київ, Інсти-
тут електродинаміки АН УССР; 

• 1987 р. – доцент, атестат доцента ДЦ № 096649. 
Педагогічна діяльність: 
• 10.1996 р. – дотепер – МДГУ ім. П. Могили, перший проректор, доцент кафедри ком-

п’ютерних технологій; 
• 10.1988 – 10.1996 рр. – МКІ, кафедра електрообладнання суден, доцент; 
• 02.1987 рр. – Рішенням Вищої атестаційної комісії СРСР присвоєно звання доцента; 
• 11.1983 – 02.1987 рр. – МКІ, кафедра електрообладнання суден, доцент; 
• 02.1981 – 11.1981 рр. – МКІ, кафедра електрообладнання суден, старший викладач; 



• 09.1977 – 02.1981 рр. – МКІ, кафедра електрообладнання суден, асистент; 
• 08.1977 – 09.1977 рр. – МКІ, інженер науково-дослідного сектора. 
Виконана постановка таких навчальних дисциплін: 
• 1977 – 1982 рр. – Математичні моделі функціонування автоматизованих систем. – 

МКІ, для спеціальності “Електрообладнання суден”; 
• 1982 – 1996 рр. – Основи систем автоматизації проектування. – МКІ, для спеціальності 

“Електрообладнання суден”. 
• 1996 – дотепер – Моделювання систем. – МФ НаУКМА, для спеціальності 

“Інтелектуальні системи прийняття рішень”. 
Науково-дослідна діяльність: 1977 – 1991 рр. – очолював як науковий керівник і 

брав безпосередню участь у низці наукових проектів з розробки та використання спеціа-
лізованого математичного забезпечення досліджень режимів роботи складних електро-
механічних систем з перетворювачами енергії за замовленнями провідних наукових 
(ВНДІЕЛЕКТРОМАШ, м. Ленінград) та виробничих центрів (НВО “Електросила”). 

Виконані теми: 
• 1985 – 1991 рр. – Розробка систем збудження для безконтактних синхронних двигунів. 
• 1984 – 1985 рр. – Розробка математичних моделей для автоматизованого дослідження 

нормальних та аварійних режимів вентильних синхронних збуджувачів. 
• 1982 – 1984 рр. – Розробка методу та пакету прикладних програм для дослідження 

систем електроживлення електрофізичних систем. 
• 1978 – 1981 рр. – Утворення комплексу програм для автоматизованого програмування 

розрахунків на ЕОМ комутаційних процесів в системі: джерело живлення – перетво-
рювач – синхронний генератор. 

• 1977 – 1984 рр. – Розробка математичного забезпечення і аналізу складних видів пере-
хідних процесів у безконтактній системі збудження синхронної машини. 

• 1973 – 1975 рр. – Автоматизація проектування суднових електроенергетичних систем. 
Коло наукових інтересів: 
Трансформація університетської освіти: 
• формування математичної моделі університетської системи; 
• формування умов для забезпечення сталого розвитку університетської системи освіти 

у регіоні; 
• формування корпоративної стратегії сталого розвитку університетської системи осві-

ти. 
Математичне моделювання систем з динамічною структурою: 
• методи формування топологічного опису систем з динамічною структурою; 
• ієрархічні моделі функціонування автоматизованих систем; 
• методи формування математичного опису систем зі змінною топологічною структу-

рою; 
• алгоритми дослідження функціонування автоматизованих систем з динамічною струк-

турою. 
 



Членство у наукових організаціях: 1976-1996 рр. – Вчений секретар наукового семі-
нару “Математичні моделі функціонування автоматичних систем” Наукової Ради з про-
блеми “Кібернетика” при ІК НАН України. 

Міжнародні конференції: Міжнародний симпозіум з вищої інженерної освіти, 17-21 
квітня 1990 р., Китай. Доповідь “Сучасний стан та реформування вищої суднобудівної 
освіти”. 

Основні публікації: Всього опубліковано 62 наукові праці, з них: 
• Основы теории и расчета судовых электроэнергетических систем: Моделирование для 

исследования специальных режимов: Учебное пособие. – Л.: Судостроение, 1998. – 
328 с. (у співавторстві). 

• Навчальні посібники видавництва Миколаївського кораблебудівного інституту – 7 
видань, у тому числі: 

• Основы построения систем автоматизированного проектирования для этапа научно-
исследовательской разработки судовых електроенергетических установок: Учебное 
пособие. – Николаев: НКИ, 1987. – 81 с.; 

• Математические модели функционирования судовых систем: Учебное пособие. – Ни-
колаев: НКИ, 1981. – 57 с. (у співавторстві); 

Авторські свідоцтва: 8 пристроїв, у тому числі: 
• Устройство для моделирования электрических цепей. – Авторское свидетельство № 

1242997, Б.И. № 25, 1986; 
• Устройство для моделирования синхронных машин. – Авторское свидетельство № 

1300513, Б.И. № 12, 1987. 
• Устройство для преобразования вентильных преобразователей. – Авторское свидете-

льство № 1310858, Б.И. № 18, 1987. 
Науково-громадська діяльність: Заступник голови редакційної колегії збірника Нау-

кові праці (Миколаївська філія Національного університету “Києво-Могилянська акаде-
мія”). 

 

Цибенко Борис Олександрович 

Дата народження: 10 квітня 1940 р. 
Освіта: вища – Миколаївський кораблебудівний інститут (МКІ), 1963; аспірантура – 

Миколаївський кораблебудівний інститут, кафедра проектування суден. 
• Інженер-суднобудівник, МКІ, диплом Р № 005093 від 25 червня 1963; 
• Кандидат технічних наук, диплом МТН № 088185 від 12 жовтня 1973; 
• Доцент, атестат доцента ДЦ № 020924 від 28 червня 1978. 
Стажування: Норвезька вища технічна школа, м. Тронхейм, 1975 р. 
 
Професійна діяльність: 1997 р. – до цього часу – МДГУ ім. П. Могили, доцент кафе-

дри комп’ютерних технологій; 1969-1997 рр. – Миколаївський кораблебудівний інститут 
(МКІ) (аспірант, асистент, ст. викладач, доцент); 1963-1969 рр. –  Чорноморський кораб-
лебудівний завод (майстер, конструктор); оптимізація прийняття технічних рішень у 
проектуванні суден. 

Основні публікації: більше 30. 



 

Салтовський Борис Григорович 

Дата народження: 29 січня 1973 р. 
Освіта: 1988-1992 р. – навчання в Миколаївському суднобу-
дівному технікумі; 1992-1998 р. – навчання в Українському 
державному морському технічному університеті; 1999-2001 р. 
– навчання в аспірантурі Національного університету “Києво-
Могилянська академія”. 
Педагогічна діяльність: з 2000 р. – викладач кафедри ком-
п’ютерних технологій. 
Коло наукових інтересів: геоінформаційні системи, тривимі-
рне моделювання, комп’ютерна мережа Інтернет, системи 
автоматизації проектувальних робіт. 
  
Міжнародні конференції: вчений секретар Міжнародної нау-

ково-практичної конференції “Геоінформаційні системи і муніципальне управлін-
ня” (м. Миколаїв, 2000 р.). 

  
 

 Кошевий Віталій Володимирович 

Дата народження: 26 травня 1975 року. 
Освіта: вища – Миколаївський державний педагогічний уні-
верситет, спеціальність – математика-інформатика, диплом з 
відзнакою КД № 902114, 1992-1997 рр.; аспірантура Націона-
льного університету “Києво-Могилянська академія”, 1999-
2001 рр. 
Коло наукових інтересів: системи обробки інформації АСУ 
ТП. 
 
  
  
 

 

 



Кафедра фізико-математичних наук 

Зав. кафедрою – Бандура Віктор Миколайович 
 
Склад кафедри: 
 
Професори –  

Бандура Віктор Миколайович – в.о. проф., д.т.н., прийнятий на посаду 
проректора з навчально-виховної роботи за контрактом ,за наказом № 
22/К від 30.08.96. 
Дихта Леонід Михайлович – проф., д.т.н., прийнятий на посаду за 
наказом № 565/К від 31.08.2000. 
Лейфура Валентин Миколайович – проф., к.м.н., прийнятий на посаду 
за наказом №48/К від 20.09.01. 

Доценти –  
Трунов Олександр Миколайович – доц., к.т.н., прийнятий на посаду 
проректора з навчально-виховної роботи за наказом №8/К від 
.09.97. 
Воробйова Анна Іванівна – доц., к.ф.-м.н. 

 

Дихта Леонід Михайлович 

Дата народження: 26 серпня 1941 року. 
Освіта: Вища – закінчив в 1964 р. МКІ, диплом Р № 073405, 
спеціальність “Суднобудування та судноремонт” зі спеціалі-
зацією “Зварювання в суднобудуванні”; 
аспірантура при кафедрі теорії корабля МКІ, 01.10.1964 – 
01.10.1967 р. 
Стажування: 1992 р. – Інститут імпульсних процесів та тех-
нологій НАН України; 1997 р. – Казенний дослідно-
проектний центр кораблебудування України. 
 

Спеціальність: диплом кандидата технічних наук МТН № 044777, OJJМФ, 05-
.06.1969 р. – захист кандидатської дисертації; атестат доцента МДЦ № 069203; диплом 
доктора технічних наук ДТ № 010249; УДМТУ, 24.06.1991 р. – захист докторської дисер-
тації; атестат професора ПР № 001390. 

Педагогічна діяльність:  
• робота в УДМТУ: 1967-1968 рр. – асиcтент кафедри теорії корабля; 
• 1968-1970 рр. – ст. викладач кафедри теорії корабля; 



• 1970-1992 рр. – доцент кафедри теорії корабля (з 1991р. – кафедра теорії та проекту-
вання суден); 

• 1992-2000 рр. – професор кафедри теорії та проектування суден; 
• МФ НаУКМА 1996-2000 рр. – сумісник, професор кафедри фізико-математичних на-

ук;  
• виробнича діяльність (робота в науково-виробничих установах по роках, перелік вико-

наних науково-дослідних тематик). 
Коло наукових інтересів: корабельна гідродинаміка, прикладна математика та мате-

матична фізика. 
Членство у наукових організаціях: дійсний член АН суднобудування України, дип-

лом Д4 № 41. 
Міжнародні конференції:  
• Bilyansky Yn., Dykhta L., Kozlyakov V. On the floating dock’s dynamical behavior under 

wind signal in a seaway // 3rd International Conference STAB’86. – Gdansk, 1986. – V. 1. – 
P. 35-41. 

• Dykhta L., Klimenko E., Remez Yn. Determination of heeling moment due to bulk cargo 
movement under harmonic department’s oscillaticns // 3rd International Conference 
STAB’86. – Gdansk, 1986. – V. 4. – P. 181-185. 

• Guly G.U, Dykhta L.M. The hydroelastic vibrations of a hemisphere shell fixed on a rigit 
screen // 4 th International Congress IMAEM’87. – Varna, 1987. – V. 3. – P. 107.1-107.8.  

• Dykta L.M. On solution of integral equation for infinite span hydrofoil // 4th International 
Symposium PRADS’89. – Varna, 1989. – V. 1. – P. 130.1-130.8.  

Основні публікації: 66. 
Підготовка наукових кадрів: 4 кандидата технічних наук. 
Науково-громадська діяльність: член експертної ради з галузевого машинобудуван-

ня ВАК України. 
 

  Лейфура Валентин Миколайович 

Дата народження: 9серпня 1947 року.  
Освіта: вища – закінчив у 1970 р. Миколаївський педагогічний інститут за спеціаль-

ністю “Вчитель математики і фізики” (1966-1970). 
Стажування: кафедра математичного аналізу Національного педунівеситету імені 

М.П. Драгоманова, січень-березень 2000 р., м. Київ. 
Спеціальність: диплом кандидата фізико-математичних наук ФМ № 007732 від 19 

березня 1979 р., вчена рада КДУ ім. Тараса Шевченка; атестат доцента ДЦ № 065772 від 
07.09.83 р.; Атестат професора ПР № 011457 від 25.11.91 р. (Міністерство освіти Украї-
ни). 

Педагогична діяльність:  
• 1970-1976 – викладач в середній школі.  
• 1976-2001р. – Миколаївський педагогічний університет. “Математичний ана-



ліз”,”Теорія ймовірностей, “Асимптотичні методи в теорії диференціальних рівнянь”, 
1982-1991 рр. – завідуючий кафедрою математичного аналізу НДПУ.  

• З 27 серпня по даний рік – викладач кафедри фізико-математичних наук НаУКМА. 
Виробнича діяльність: 1991-1995 – ст. науковий співробітник за держбюджетною 

темою МО України №9-АН”Системи деференціальних рівнянь з точками повороту”; 
1997-1997 рр. – науковий держбюджетної теми МОІН України, “Державний стандарт 
освіти з математики для економічних спеціальностей”.  

Коло наукових інтересів: асимтотичні методи в диференційних рівняннях, робота з 
математично обдарованою молоддю, створення навчальних модулів з математики для 
економічного профілю. 

Членство у наукових організаціях: член журі Всеукраїнської олімпіади юних мате-
матиків (1982-2001 р.); останні 5 років – заступник голови журі Всеукраїнської олімпіади 
юних математиків. 

Нагороди: Знак “Відмінник народної освіти УРСР”, 1982 р.; знак “Отличник просве-
щения СССР”, 1991 р., знак “Відмінник народної освіти України”, 1999. 

Міжнародні конференції: “Симетрія у нелінійних рівняннях математичної фізики”, 
Київ, 3-8 липня 1995 року; Київ, 6-13 липня 1997 р. ; Український математичний конгрес, 
21-23 серпня 2001, Київ; ІІ Міжнародний симпозіум по роботі з математично обдарова-
ними дітьми, Варна, Болгарія, 30.05.-4.06.1997 р.  

Основні публікації: більше 90. 
• “Асимптотичні методи в теорії диференціальних інтегро-диференціальних рівнянь”, 

К., 1985 (співавтори Шкіль, Ворожий (монографія);  
• “Математичні задачі евристичного характеру”, К., 1992 (посібник);  
• Задачі з параметрами, К., 1996 (посібник);  
• Задачі міжнародних математичних олімпіад та методи їх розв’язування, Львів 

“Євросвіт” (посібник, 1999 р.;  
• Математика (підручник для економічних спеціальностей), К.: Техника, план 2002 р. 
Підготовка наукових кадрів: 2000-2001 рр. – наукове керівництво двома здобувача-

ми. 
Наукова-громадська діяльність: член редакційної ради українського математичного 

журналу для школярів і студентів “У світі математики”; лекції для учасників відбіркових 
тренувальних зборів для підготовки до Міжнародних математичних олімпіад. 

 
  



 
 
Черкасенко Вадим Павлович 

 
Дата народження: 1 січня 1966 року. 
Освіта: вища – закінчив у 1986 р. Київський державний 
університет ім. Т.Г. Шевченка, диплом з відзнакою ЛВ № 
427265. 
Спеціальність: математика, присвоєна кваліфікація матема-
тик-викладач, Київський державний університет ім. 
Т.Г. Шевченка, 1986-1989 роки. 
 Стажування: З 28.08.1998 по 03.08.1999 – CША, Texas 
ADM University. 
Спеціальність: диплом кандидата фізико-математичних 
наук КН № 009363, захистив дисертацію 16 січня 1986 р. за 
назвою “Симетрія та редукція нелінійних рівнянь типу Фок-
кера-Планка”. 

Педагогічна діяльність:  
• 1986-1989 рр. – аспірантура у Київському державному університеті;  
• робота в Миколаївському державному педагогічному інституті; 
• 1989-1996 рр. – викладач та старший викладач кафедри математичного аналізу МДПІ; 
• 1996-2000 рр. – МФ НаУКМА, завідуючий кафедрою фізико-математичних наук, в.о. 

доцента. 
Коло наукових інтересів: симетрія диференціальних рівнянь, математичні методи в 

економіці, розвиток навичок аналітичного та критичного мислення студентів. 
Нагороди: знак “Відмінник народної освіти України”, 1995 рік. 
Основні публікації: кількість опублікованих робіт – 9. 
• Черкасенко В.П. Про Галілей-інваріантність рівняння Фоккера-рівняння з потенціа-

лом // Тези доповідей і повідомлень науково-практичної конференції, присвяченої 80-
річчю МДПІ. – Миколаїв, 1995. – Ч. 2. – С. 37-38; 

• Cherkasenko V.P. Galilei invariance of Fokker-Planck equation with nonlinearity // Joumal 
of Nonlinear Matematical Physics. – Kiev, 1996. – № 3-4. – Vol. 2. – P. 180-182; 

• Черкасенко В.П. Збірник математичних задач розвивального характеру для молодших 
та середніх класів: Навчальний посібник: – Миколаїв, МФ НаУКМА, 1998; 

• Черкасенко В.П. Рекомендації до розв’язування тестових завдань з математики. Теми 
“Текстові задачі” та “Подільність”. – Миколаїв: МФ НаУКМА, 1998. 

Науково-громадська діяльність: читання лекцій для педагогів та учнів про шляхи 
розвитку сучасної освіти – 8 лекцій. 



 

Трунов Олександр Миколайович 

Дата народження: 26 жовтня 1951 року. 
Освіта: вища – закінчив в 1975 р. Миколаївський кораблебу-
дівний інститут, 1975, газотурбобудування, 1978 достроково 
захистив кандидатську дисертацію; 1975-1998 – Український 
державний морський технічний університет, доцент; з 1998 
року – по теперешній час – МФ НаУКМА.  
Стажування: 1981-1982 р. – Eденбурзький університет, Ве-
ликобританія. 
Інші звання: Лауреат І премії Ленінського комсомолу Украї-
ни у галузі науки та техніки, Лауреат І премії ВСНТО у галузі 
науки і техніки, Лауреат премії ВДНГ. 
 

Коло наукових інтересів: нелінійні крайові задачі, робототехніка, сенсорна техніка. 
Міжнародні конференції: США, Китай, Великобританія. 
Основні публікації: 98 наукових статей, 15 винаходів. 
Підготовка наукових кадрів: керівництво аспірантом Кошевим В.В. (1999-2001 рр.). 

Тема дисертації: “Оптимізація алгоритмів та програмних засобів в системах обробки 
інформації АСУТП”. 

 

 Воробйова Алла Іванівна 

Дата народження: 5 грудня 1959 року. 
Освіта: вища – закінчила у 1980 р. Миколаївський педагогічний інститут за спеціаль-

ністю: “Вчитель математики” (1976-1980). 
Стажування: інститут математики АН України, м. Київ, відділ прикладних дослі-

джень, 11.02.97-27.05.97 р. 
Спеціальність: диплом кандидата фізико-математичних наук КН № 001680 від 6 

квітня 1993 р., Вчена рада Інституту Математики АН України, м. Київ; атестат доцента 
ДЦ АР№003806 від 05.07.96 р. 

Педагогічна діяльність:  
• 1980-1983 рр. – викладач кафедри математичного аналізу Миколаївського державного 

педагогічного інституту; 
• 1983-1985 рр. – стажист-дослідник Інституту математики АН України, м. Київ; 
• 1985-1987 рр. – аспірантка КДПІ зі спеціальності “Диференційні рівняння та матема-

тична фізика”; 
• 1988-1993 рр. – викладач кафедри математики МДПІ; 
• 1993-1995 рр. – старший викладач кафедри математики та методики її викладання 

МДПІ; 
• з 1995 року і до цього часу – доцент кафедри математики та методики її викладання. 



• з 1 серпня 2001 по сьогодні – доцент за сумісництвом кафедри фізико-математичних 
наук На УКМА. 

Виробнича діяльність: старший науковий співробітник держбюджетної теми МОІН 
України, “Державний стандарт освіти з математики для економічних спеціальностей”.  

Коло наукових інтересів: симетрічний аналіз рівнянь математичної фізики, методика 
викладання математики у вищій школі. 

Нагороди: в 1998 р. при сприянні Міжнародної Соросівської програми підтримки 
освіти в галузі точних наук присвоєно звання Soros Associate Professor (грант APU071-
4).  

Міжнародні конференції: Conference “Symmetry in Nonlinear Mathematical Physics”, 
1995, 1997, 1999, 2001, Kiev, Ukraine; VІ Міжнародна конференція ім. академіка 
М. Кравчука, 1997, Київ: “Q – conditionally invariant of equation of heat”, “Умовна інваріа-
нтність і точні розв’язки нелінійного рівняння теплопровідності рівняння”. 

Основні публікації: біля 30 робіт, серед них: 
• Егорченко И.А., Воробьева А.И. Условная инвариантность и точные решения уравне-

ния Клейна – Гордона – Фока // Докл. АН Украины. – 1992. – № 1. – С. 19-22. 
• Егорченко И.А., Воробьева А.И. Условная инвариантность и точные решения одного 

нелинейного уравнения теплопроводности // Докл. АН Украины. – 1992. – № 3. – С. 20
-22. 

• Fushich W.Ў., Serov N.I., Vorob’eva A.I. Conditional symmetry and exact solutions of egua-
tions of nonstationary filtration // Dokl. Acad. Nauk. Ukrain. – 1992. – № 6. – Р. 20-25. 

• Vorob”eva A.І. Q – conditionally invariant of eguation of heat // Procedings of the Confer-
ence Symmetry in Nonlinear Matematical Physics. Kyїv, Ukraїna, July 3-8, 1995 // Nonlin-
ear matematical physics. – 1996. – № 1, 2, 4. – Р. 137-141. 

• Лейфура В.Н., Воробьева А.И. Задачи с параметром: Пособие, МНОУ. – Николаев, 
1994. – 120 с. 

Наукова-громадська діяльність: проводиться науково-дослідницька та викладацька 
робота з учнями старших класів в межах Малої Академії Наук по Миколаївській області. 

 
  

  



Кафедра фінансів 

Зав. кафедрою – В’юн Валентин Георгійович. 
 
Склад кафедри: 
 
Професори – 

В’юн Валентин Георгійович – проф., д.е.н. 
Доценти – 

Жиленко Валерій Павлович – доц., к.е.н. 
Верланов Юрій Юрійович – доц., к.е.н. 
Бурлан Світлана Анатоліївна – доц., к.е.н. 
Левковець Павло Іванович – доц., к.т.н. 
Марченко Станіслав Григорович – доц., к.е.н. 
с. Федотов Микола Миколайович – в.о. доц. 
Місюра Наталя Василівна – в.о. доц., к.е.н. 

Старші викладачі – 
Норд Ганна Леонідівна – к.е.н. 
Нетудихата Костянтин Леонідович 
Фарапонов Геннадій Анатолійович 
Зобов Володимир Борисович 

 

 В’юн Валентин Георгійович 

 
Дата народження: 18 жовтня 1943 року. 
Освіта: вища “Рада по вивченню продуктивних сил Ук-
раіни” ДН № 002050, Київ, доктор наук; диплом кандида-
та ЭК № 027373, Москва, 28.12.1988 р.; диплом доктора 
ДН № 002050, Київ, 20.09.1995 р. 
Педагогічна діяльність: 1988-1998 рр. – Миколаївська 
державна аграрна академія; 1998 – по н.час – МФНаУК-
МА.  
Коло наукових інтересів: економіка, організація та 
управління сільськогосподарським виробництвом, еконо-
міка землекористування, економіка природних ресурсів 
та природокористування. 
 

 Членство у наукових організаціях: кандидат у члени-кореспонденти Української 
Академії аграрних наук, член Української Екологічної Академії Наук. 

 



Нагороди: медаль “За трудовое отличие” (1972), медаль “За Трудовую до-
блесть” (1976). 

Основні публікації: 67 публікацій, з них 52 наукових та 15 навчально-методичних, в 
тому числі 5 монографій та 2 брошури, монографія “Формування організаційно-
виробничих структур в АПК та раціональне використання природних ресурсів”. 

  

Жиленко Валерій Павлович 

Дата народження: 23 квітня 1942 року. 
Освіта: вища – Ленінградський кораблебудівний інститут, 
1969, інженер-економіст; диплом Ш № 079128, отриманий 
12 червня 1969 року, Ленінград; аспірантура Миколаївського 
кораблебудівного інституту (1973-7-1976 рр.). 
Стажування: Чорноморський суднобудівний завод (1982 
р.). Підвищення кваліфікації в Ленінградському університеті 
(1985 р.), в Київському державному університеті (1996 р.), 
навчання за програмою ТАSІС (480-годинний курс з загаль-
ного менеджменту та маркетингу для викладачів (1996 р.), 
спеціальний курс “Тренінгові методи”). 
Спеціальність: інженер-економіст, диплом кандидата еко-
номічних наук ЕК № 006317 від 21 лютого 1989 р., виданий 
на підставі рішення Ради Ленінградського кораблебудівного 

інституту від 9 жовтня 1978 р.; атестат доцента ДЦ № 030893; рішення держкомітету 
СРСР з народної освіти від 31 січня 1991 р. № 1/223д, надане вчене звання доцента по 
кафедрі політекономії. 

Педагогічна діяльність: Український державний морський технічний університет, 
підготовлені курси з дисциплін “Підприємництво”, “Основи бізнесу”, “Інвестування”, 
“Управління проектами”, “Економіка підприємства”, “Організація виробництва”, 
“Бюджетна система”. 

Виробнича діяльність: держбюджетна науково-дослідна тема, державна реєстрація 
№ 0197V008081/1281, “Створення теоретичних основ та методичного підґрунтя ефектив-
ної моделі управління університетом”. 

Коло наукових інтересів: реструктуризація економічного механізму господарюючо-
го суб’єкта, інтелектуальна власність, регламентація процедур відтворення нематеріаль-
них активів. 

Основні публікації: “Деловая игра “АСУ-цех” (Ленінград: Судостроение, 1984); Зага-
льний обсяг публікацій 16 друкарських аркушів. Розроблені стандарти підприємства; 
“Принципи утворення структурних підрозділів і посад господарюючого суб’єкта”, 
“Норми та правила впорядкування майнових стосунків між структурними підрозділами 
та фізичними (посадовими) особами господарюючого суб’єкта”, “Ціноутворення товар-
ної продукції та послуг вищого закладу освіти (нормативний метод)”, “Кадровий мене-
джмент суб’єктів господарювання”. 



Науково-громадська діяльність: директор приватного підприємства “Науково-
виробничий центр реструктуризації підприємств і підготовки кадрового резерву “Робоча 
сила”. 

 

Ткаліч Тетяна Іванівна 

 
Дата народження: 5 квітня 1960 року. 
Освіта: Сімферопольський державний університет, географічний факультет, 1982 р.; 

з 20.10.1997 р. по 14.11.1997 р. – Спільний економічний навчальний центр (Інститут еко-
номічного розвитку при Світовому банку та Українська Академія державного управлін-
ня при Президенті України); кандидат економічних наук зі спеціальності “Економіка 
сільського гопподарства і АПК”, ДК № 001970 від 09.12.1998 р. 

Педагогічна діяльність: 06.02.1995 – 01.10.2001 рр. – Миколаївська аграрна акаде-
мія. Розроблені курси: політична економія, економічна теорія, мікро-, макроекономіка. 

Нагороди: знак “Відмінник освіти України”, наказ № 548 від 05.08.1998 р.  
Основні публікації: 10 робіт, серед них:  
• Основи економічної теорії. 
• Доступно і конкретно / Авторський колектив: Багмет М.О. і ін. – Дніпропетровськ: 

Центр економічної освіти, 1998. – 198 с.; Куліш М.Ю., Ткалич Т.І. Виробничий аспект 
функціонування внутрішньогосподарської соціальної інфраструктури в АПК // Еконо-
міка АПК. – № 11. – С. 89-93. 

Членство у наукових організаціях: член експертної групи з розгляду молодіжних 
проектів (Розпорядження Миколаївської облдержадміністрації від 14.03.01. № 140-р). 

 
 . 

 



Кафедра економіки та економетрії 

Зав. кафедрою – Казарєзов Анатолій Якович 
 
Склад кафедри:  
 
Професори – 

Казарєзов Анатолій Якович – проф., д.т.н. 
Соловйов Станіслав Миколайович – проф., к.т.н. 

 
Доценти – 

В’юн Наталя Іванівна – доц., к.е.н. 
Кондукова Ельвіра Владиславівна – доц., к.е.н. 
Кузьменко Борис Петрович -доц., к.е.н. 
Кузьменко Олександр Борисович – доц., к.т.н. 
Палєхова Вікторія Анатоліївна – в.о. доц. 

 
Викладачі – 

Кривонос Ольга Борисівна 
Котикова Олена Іванівна 
Бабич Микола Миколайович 

 
  

Казарєзов Анатолій Якович 

Дата народження: 1 квітня 1950 року. 
Освіта: вища, диплом № Я – 783867 МКІ, аспірантура – 1975-1981 роки, докто-

рантура – 1988-1991 роки, МКІ. 
Спеціальність: кандидат технічних наук 12.10.1981 – № ТН – 053182, Миколаїв, 

МКІ; доктор технічних наук 1.10.1991 – № ДТ – 013232, Миколаїв, МКІ; доцент ДЦ № 
087013, 15.01.1986; професор ПР № 001541, 1.06.1994. 

Інші звання: Відмінник освіти України, наказ Міносвіти № 429-к від 04.09.1995 року. 
Педагогічна діяльність: 1981 р. – асистент, МКІ; 1991 р. – професор, МКІ; 1993 р. – 

зав. кафедрою морських технологій УДМТУ (МКІ); 1998 р. – професор МФ НаУКМА; 
1999 р. – зав. кафедрою МФ НаУКМА. 

Коло наукових інтересів: статистика та економетрія, кораблебудування, яхтінг.  
Членство у наукових організаціях: член-кореспондент Академії інженерних наук 

України, диплом № 197 від 25.02.1999 року. 
Основні публікації: всього 75 публікацій: 35 – власні, 16 – авторські свідоцтва, 4 – 

методичні посібники. 
Підготовка наукових кадрів: керівництво аспірантами, докторантами, захищений 

один докторант. 



 

 Палехова Вікторія Антонівна 

 
Дата народження: 7 вересня 1958 року. 
Освіта:  
• Миколаївський кораблебудівний інститут, інженер-
економіст (1981 рік); 
• 1988-1992 роки – аспірантура Інституту економіки РАН; 
• 1996 рік – Київський державний економічний університет; 
• 1996 рік – Італія, курси підвищення кваліфікації в рамках 
програми TACIS. 
Педагогічна діяльність: 1986-1997 рр. – УДМТУ, з 1997 – 
МДГУ ім. П. Могили. Політекономія, макроекономіка, 
державне регулювання економіки. 

Коло наукових інтересів: макроекономіка, історія економічних вчень 
(монетаризм, монетарна політика). 

 

Котикова Олена Іванівна 

Дата народження: 18 серпня 1977 року 
Освіта: вища – МДАА (МК № 11896138), 1994-1999 рр.; з 15.11.2001 р. – аспі-

рант НаУКМА.  
Спеціальність: менеджмент організацій, кваліфікація – магістр економіст-

менеджер. 
Педагогічна діяльність: з 06.10.99 по15.11.01 – асистент кафедри “Економіка 

АПК” МДАА. 
Коло наукових інтересів: дослідження ефективності використання природно-

виробничого потенціалу господарств аграрного сектору. 
Міжнародні конференції: “Соціально-економічні проблеми природокористу-

вання та екології”, м. Миколаїв, 10-12 жовтня 2001 р. 
Основні публікації: маю чотири власні публікації. 
 
  

 

 

 



Кафедра екології 

Зав. кафедрою – Сирота Олександр Архипович 
 
Склад кафедри: 
 
Професори – 

Рижков Сергій Сергійович – проф., д.т.н.  
Сербін Сергій Іванович – в.о. проф., д.т.н. 
Калінін Михайло Іванович – проф., д.е.н. 

Доценти – 
Сирота Олександр Архипович – доц., к.т.н. 
Прищепов Олег Федорович – доц., к.т.н. 
Добровольський Валерій Володимирович – доц., к.т.н. 
Давиденко Володимир Маркович – доц., к.б.н. 
Щербак Юрій Георгійович – доц., к.т.н. 
Сірик Андрій Аркадійович – доц., к.с.-г.н. 
Клименко Леонід Павлович – доц., к.т.н. 
Грищенко Генадій Васильович – доц., к.м.н. 
Томілін Юрій Андрійович – доц., к.б.н. 
Клочко В.І. – в.о. доц., к.м.н. 
Шаповалов Сергій Володимирович – доц., к.т.н. 
Соловйова Жанна Федорівна – доц., к.т.н. 

Старші викладачі – 
Василенко Лариса Іванівна  
Янов Леонід Іванович 

Викладач –  
Єлісєєв Віктор Валентинович 

 



Рижков Сергій Сергійович 

Дата народження: 22 червня 1958 року. 
Освіта: вища, диплом з відзнакою ЖВ-І № 115913; закінчив Миколаївський корабле-

будівний інститут (з 1994 року Український державний морський технічний універси-
тет), м. Миколаїв, за спеціалізацією “Теплофізика”; машинобудівний факультет, спеціа-
льність “Суднові силові установки”; (1975-198 рр.) – інженер-механік; закінчив аспіран-
туру Одеського інституту інженерів морського флоту (1983-1985 рр.); 

закінчив докторантуру Миколаївського кораблебудівного інституту імені адмірала 
Макарова (1989-1992 рр.); 

 
 Стажування: Харбінський інженерний університет, Китай, 1995 р.; управління еко-

безпеки Миколаївської області – 2000 р. 
Спеціальність: кандидат технічних наук з 1985 року, тема дисертації – “Підвищення 

ефективності відділення повітря від аерозолю мастил в суднових турбінних установках”; 
спеціальність – “Суднові енергетичні установки”; диплом кандидата наук ТН № 088128 
Вищої атестаційної комісії при Раді Міністрів СРСР; захист дисертації відбувся 1 листо-
пада 1985 року в спеціалізованій вченій раді Одеського інституту інженерів морського 
флоту; доктор технічних наук з 1993 року, тема дисертації – “Ресурсозбереження та за-
безпечення екологічної чистоти суднової енергетики на основі створення струменного 
газоочисного обладнання”, спеціальність – “Суднові енергетичні установки”, диплом 
доктора наук ДН Мо 000647 Вищої атестаційної комісії України, захист дисертації – 14 
червня 1993 року в спеціалізованій вченій раді Українського державного морського тех-
нічного університету; атестат старшого наукового співробітника СН Мо 001396 Вищої 
атестаційної комісії України; професор по кафедрі екології УДМТУ, атестат професора 
ПР АР Мо 000279 Міністерства освіти України, 1995 р. 

Інші звання: 
• академік Академії наук Вищої школи України з 1994 року по відділенню морських 

наук та технологій, диплом академіка Мо 160 Академії наук Вищої школи України; 
• академік Академії суднобудування України з 1996 року, диплом академіка № 2 Акаде-

мії наук суднобудування України; 
• академік Міжнародної академії морських наук, технологій та інновацій з 2000 р., дип-

лом Мо 1 ДЧ. 
 
Педагогічна діяльність: 
• Миколаївський філіал інституту підвищення кваліфікації керівних робітників суднобу-

дівної промисловості, м. Миколаїв, 1985-1987, старший викладач кафедри промисло-
вої енергетики; розроблено курси з промислової екології та енергозбереження; 

• Миколаївський кораблебудівний інститут імені адмірала Макарова, завідувач кафедри 
екології, професор з 1994 р. по т.ч. Створив на кафедрі напрям бакалаврату з екології 
по підготовці в УДМТУ бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціальності “Екологія 
та охорона навколишнього середовища”. Здійснив безпосередньо підготовку більш 70 



спеціалістів-екологів та 60 бакалаврів для Миколаївської області. 
Розроблені курси:  
• “Джерела забруднення навколишнього середовища”; “Проектування природоохорон-

них систем і апаратів”; “Створення екологічно чистих суднових енергетичних устано-
вок”; “Природоохоронні технології”; “Економіка природокористування”; 

• Миколаївська філія Національного університету “Києво- Могилянська академія”, про-
фесор кафедри екології з 2000 р. по т.ч. 

Виробнича діяльність: 
• науково-виробничий центр при Миколаївському кораблебудівному інституті, учений 

секретар; начальник науково-організаційного відділу, 1987-1989 р.; заступник прорек-
тора з наукової роботи Українського державного морського технічного університету з 
1993 по 1994 рр.;  

• керівник науково-виробничого колективу “Газоочистка” з 1988 р. по т.ч. Виконані 
науково-дослідні госпрозрахункові тематики: 

• “Розробка мастиловідділювачів для газотурбінних двигунів ВО “Зоря” (1986
-1993); 

• “Розробка маслобаку-суфлеру для газотурбінних двигунів ГПА” (НВО Ма-
шпроект), 1990-1991; 

• Розробка мастиловідділювачів для ГТУ замкнутих циклів” (НВО Машпро-
ект), 1991-1993; 

• “Розробка мастиловідділювачів стиснутого повітря для підприємств”, 1985-
1995; 

• “Розобка мастиловідділювачів з мінімальними малогабаритними показника-
ми для ГТД ДНЗО та ДГ 90 (ВО “Зоря”), з 2001 р.; 

• “Розробка мастиловідділювачів з підвищеною спроможністю уловлювання 
пару мастил для ГТД ДН 80 та ДГ 90 (ВО “Зоря”), з 2001 р. – держбюджетні 
НДР; 

• “Створення наукових основ котлів подвійного призначення – для суднобу-
дування та промисловості”, УДМТУ, 1995-1998; 

• “Створення наукових основ випарювальної установки для очистки нафтов-
місних вод”, УДМТУ, 1999-2000; 

• “Створення наукових основ мастиловідділювачів вентиляції картеру судно-
вих двигунів”, УДМТУ, 1993-1996. 

Коло наукових інтересів:  
• прикладні дослідження: “Створення екотехнологій по очистці та утилізації викидів”; 

“Створення мастиловідділювачів для теплових двигунів”; “Створення котлів подвій-
ного призначення”; “Створення локальних градирен”; “Створення газоочисного обла-
днання для теплових двигунів”; “Розробка питань впровадження екологічного лізин-
гу”; 

• фундаментальні дослідження: “Дослідження та інтенсифікація процессів тепло-
масопереносу в дисперсних двофазних потоках, струменних течіях, прикордонних 
шарах”. 



Головні досягнення: 
Створено новий науковий напрямок очистки та утилізації газових та рідинних вики-

дів за рахунок струменних двофазних дисперсних та відривних течій, сил турбо- та тер-
мофорезу, коагуляції часток при обтіку перепон та в каналах. Вперше теоретично та екс-
периментально за допомогою голографічної інтерферометрії, лазерної допплерівської 
анемометрії доведено відрив пограничного шару при обтіку пластівки початковою ділян-
кою струменя. На основі створеного напрямку розроблено та впроваджено з 1992 року 
струмені-мастиловідділювачі на усіх українських газотурбінних двигунах 3-х поколінь 
розробки Науково-виробничого об’єднання “Машпроект” та виробництва Державного 
підприємства “Зоря” (м. Миколаїв). Вже впроваджено понад на 600 двигунах, які дали 
зниження втрат мастил на двигун більш 1 кг/годину і працюють в країнах СНД, Індії, 
Китаю та ін.; створено мастиловологовідділювачі, які впроваджено з 1991 р. на більш ніж 
150 підприємствах країн СНД. 

Членство в наукових організаціях: 
• дійсний член Академії наук Вищої школи України з 1994 р.; 
• дійсний член Академії наук суднобудування України з 1996 р.; 
• дійсний член Міжнародної академії морських наук, технологій та інновацій з 2000 р.; 
• член колегії Управління екології та природних ресурсів Миколаївської області; 
• член координаційної ради Облдержадміністрації Миколаївської області з питань еко-

логії та охорони навколишнього середовища; 
• член ради Всеукраїнської асоціації лізингу “Укрлізинг”; 
• член ради Міжнародної академії лізингу; 
• науковий керівник наукового семінару з екології УДМТУ. 
Нагороди, премії та інші відзнаки:  
• “Винахідник СРСР” (1989); Срібна медаль Виставки Досягнень Народного Господарс-

тва СРСР , 1987 р., посвідчення № 17925; Срібна медаль Виставки Досягнень Народ-
ного Господарства СРСР , 1988 р., посвідчення № 34668; 

• Почесна грамота Міносвіти України, №18920, 1995; Диплом Обласної науково-
технічної ради для молодих вчених, 1988; почесний знак “Відмінник освіти України” – 
посвідчення № 42855, 1999 р. 

• Міжнародні конференції: Міжнародний морський конгрес, Афіни, Греція, 1991; Пер-
ший (1994), другий (1997) та третій (2000) Мінський міжнародний форум з тепло масо-
обміну; Перша (1996), друга (1998) Міжнародна конференція з проблем екології та 
енергозбереження в суднобудуванні;  

• Третя міжнародна конференція по морській індустрії, “МАРИНД-2001”, на якій пред-
ставлені доповіді: “Суднова біопозитивна техніка для Чорного моря”; “Зниження втрат 
мастил в суднових дизелях за рахунок підвищення ефективності очистки картерних 
газів”; “Струменний газоочисник випусних газів суднової енергетики”; “Суднові ком-
плексні установки очистки нафтовмісних вод”; Друга міжнародна конференція 
“Проблеми енергозбереження”, Київ, Інститут технічної теплофізики НАНУ, 2001, 
доповідь “Екологічні та енергозберігаючі технології на основі дисперсних двофазних 
середовищ”. 



Основні публікації: 
• Автор понад 160 наукових праць та 18 винаходів, трьох посібників, в т.ч. більше 30 на 

міжнародному рівні. 3 них – понад 50 одноосібних. 
• Підготовка наукових кадрів: підготовка п’яти аспірантів зі спеціальності “Екологія та 

охорона навколишнього середовища”. 
Науково-громадська діяльність: президент Міжнародної академії морських наук, 

технологій та інновацій з 2000 р. по т.ч.; головний вчений секретар, віце-президент Ака-
демії наук суднобудування України з 1996 р. по т.ч.; заступник голови спеціалізованої 
ради із захисту докторських дисертацій за спеціальністю “Мембранні технології” при 
Національному університеті “Києво-Могилянська академія”; член спеціалізованої ради із 
захисту докторських дисертацій при Українському державному морському технічному 
університеті з 2000 р. по т.ч.; президент Екологічної студентської асоціації Миколаївсь-
кої області; президент Миколаївського лізингового фонду; головний вчений секретар 
відділення морських наук та технологій та Миколаївського регіонального відділення 
Академії наук Вищої школи України; член редакційної колегії збірников наукових праць 
УДМТУ; виступав з лекціями дя науковців та професорсько-викладацького складу Хар-
бінського інженерного університету. 

Виступив як засновник та президент Міжнародної академії морських наук, техноло-
гій і інновацій, яку створено та зареєстровано в Мінюсті України в 2000 р.; співзасновник 
та головний вчений секретар, віце-президент Академії наук суднобудування України, яку 
створено та зареєстровано в Мінюсті України в 1996; співзасновник Академії наук техно-
логічної кібернетики України (1992); засновник та президент Екологічної студентської 
асоціації Миколаївської області, зареєстровано в Обласному управлінні юстиції в 1997. 

 

Клименко Леонід Павлович 

Дата народження: 29 січня 1951 року. 
Освіта: закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут 
ім. адмірала Макарова, інженер-двигунобудівник, аспіранту-
ра МКІ. 
Стажування: м. Харбін, Китай. 
Спеціальність: двигуни внутрішнього згоряння; тертя та 
знос; техноекологія. 
Інші звання: Лауреат премії Ленінського комсомолу в галузі 
науки і техніки; працював викладачем за кордоном; неодно-
разовий чемпіон Миколаївської області та призер України з 
академічної греблі; двічі, у 1997 та 1998 роках, був визнаний 
Городянином року в номінації “Освіта і наука”. 
Педагогічна діяльність: 25 років віддав педагогічній та нау-

ковій роботі в МКІ – лаборант, ст. викладач, доцент кафедри технології машинобудуван-



ня МКІ, з 1996 р. і до цього часу – доцент кафедри екології МДГУ ім. П. Могили, з 2002 
р. – в.о. професора кафедри екології МДГУ. 

Виробнича діяльність: науковий керівник 7 науково-дослідних тем; автор більше 20 
винаходів по підвищенню ресурсу суднових та автотракторних дизелів; роботи впрова-
джені на “Первомайськдизельмаші”, Мінському тракторному заводі, Харківському 
“Серп і Молот”, Ростовському комбайновому та інших заводах з великим економічним 
ефектом. 

Коло наукових інтересів: екологія та промисловість Півдня України. 
Нагороди: Золота медаль ВДНГ СРСР. 
Міжнародні конференції: симпозіум з проблем вищої освіти, м. Варшава, Польща; 

м. Будапешт, Угорщина . 
Основні публікації: підручник “Техноекологія” для студентів вищих навчальних за-

кладів, наукової монографії; статті, які були опубліковані в Україні та за кордоном. 
Підготовка наукових кадрів: керівництво аспірантами. 
Науково-громадська діяльність: член обласного правління Народно-демократичної 

партії, голова Миколаївської обласної організації Всеукраїнського об’єднання демокра-
тичних сил “Злагода”. 

 

 Сербін Сергій Іванович 

Дата народження: 29 квітня 1958 року. 
Освіта: Український державний морський технічний університет (УДМТУ), профе-

сор кафедри турбін, м. Миколаїв, 54025, пр. Героїв Сталінграда, 9, тел. (сл.) 39-81-81, тел. 
(дом.) 42-14-62, e-mail: serhiy@serbin.mk.ua 

 1975-1981 – Миколаївський кораблебудівний інститут (МКІ), диплом ЖВ-I № 11596-
5, кваліфікація інженер-механік за спеціальністю турбінобудування; 

1981-1984 – аспірантура при МКІ; 
1995-1998 – докторантура при УДМТУ 
 
Стажування: 1994-1995 рр. – Massachusetts Institute of Technology, Dept. of Chemical 

Engineering, Cambridge, USA. 
Спеціальність:  
• 1985 р. – кандидат технічних наук, диплом ТН № 084818; 
• 1992 р. – звання доцента кафедри суднового енергетичного обладнання і турбоагрега-

тів, атестат доцента ДЦ № 001676; 
• 1999 р. – доктор технічних наук зі спеціальності “Суднові енергетичні установки”, 

диплом ДД № 000787. 
Інші звання: Відмінник освіти України, посвідчення № 42856, 1999 р. 
Педагогічна діяльність: педагогічний стаж у МКІ та УДМТУ на кафедрі суднового 

енергеричного устаткування і турбоагрегатів та кафедрі турбін – понад 15 років, розпо-
чинаючи з 1986 р. Основні розроблені курси – з проблем підвищення ефективності енер-



гетичних пристроїв: підготовка та спалювання палив, екологічні проблеми турбінних 
двигунів, теорія робочих процесів суднових газотурбінних двигунів та ін.  

Виробнича діяльність: науково-дослідна тематика з 1981 р. пов’язана з удосконалю-
ванням систем спалювання органічних палив, плазмохімічними технологіями в судновій 
енергетиці, екологічною чистотою технологічних пристроїв різного призначення, підви-
щенням експлуатаційної надійності суднових та стаціонарних енергетичних установок. 

Коло наукових інтересів: плазмохімічні методи спалювання та обробки вуглеводне-
вих палив, раціональні і екологічно чисті технології використання мінеральних ресурсів, 
методи знешкодження забруднень навколишнього середовища, математичне моделюван-
ня процесів хімічно реагуючих турбулентних двофазних потоків. 

Членство у наукових організаціях: академік Академії наук суднобудування України; 
член-кореспондент Академії інженерних наук України; член проблемної комісії по тех-
нологічному горінню Наукової ради з проблем горіння та вибуху при Академії інженер-
них наук України; Member of the Combustion Institute. 

Нагороди: нагороджений знаком “Винахідник СРСР”; 1997 – Grant of the Rockefeller 
Foundation in the Bellagio Study and Conference Center, Bellagio, Italy. 

Міжнародні конференції: 5-th International Congress on Marine Technology, Athens, 
Greece, 1990; International Electrotechnology Conference, Shanghai, China, 1991; Heterog-
eneous Catalysis and Gas-Solid Reactions Seminars, Cambridge, USA, 1994; Chemical and 
Physical Processes in Combustion, Clearwater Beach, Florida, USA, 1994; XIX-th Int. Sympos-
ium on Ship Propulsion Plants, Szczecin, Poland, 1997; Explo-Diesel & Gas Turbine ‘01, Gd-
ansk-Miedzyzdroje, Poland, 2001. 

Основні публікації: 156 публікацій, з них 128 наукового та 8 навчально-методичного 
характеру, авторських свідоцтв та патентів – 20. 

Основні публікації: 
• Serbin S.I., Ratushniak I.A. Efficiency Research of Pulsating Combustion Chamber for Gas 

Turbine Engines // Archivum Combustionis. – 1991. – Vol.11. – № 1-2. – P.117-125. 
• Романовский Г.Ф., Матвеев И.Б., Сербин С.И. Плазменные системы газоперекачиваю-

щих агрегатов. – Санкт-Петербург: Недра, 1992. – 142 с. 
• Сербін С. Плазмохімічна технологія екологічно чистого використання вуглеводневих 

палив // Технічні вісті, Львів: Українське інженерне товариство, 1996/1 (4), 1997/1 (5). 
– С.47-51. 

• Serbin S.I. Trends of Plasma-Chemical Element Application in Gas Turbine Combustors // 
XIX-th Int. Symposium on Ship Propulsion Plants. – Szczecin: WSM, Poland, 1997. – P. 319
-324. 

• Романовский Г.Ф., Сербин С.И. Плазмохимические системы судовой энергетики. – 
Николаев: УГМТУ, 1998. – 246 с. 

• Serbin S.I. Modeling and Experimental Study of Operation Process in a Gas Turbine Comb-
ustor with a Plasma-Chemical Element// Combustion Science and Technology, 1998. – Vo-
l.139. – Nos.1-6. – P.137-158. 

• Сербин С.И. Математическое моделирование процессов в камерах сгорания судовых 
газотурбинных двигателей: Учеб. пособие. – Николаев: УГМТУ, 199 . – 44 с.  



• Романовський Г.Ф., Сербін С.І. Камери згоряння суднових газотурбінних двигунів: 
Навчальний посібник. – Миколаїв: УДМТУ, 2000. – 259 с. 

• Сербін С.І. Удосконалювання характеристик камер згоряння ГТД // В кн. Авіаційні 
газотурбінні двигуни / Ю.М. Терещенко, М.М. Мітрахович; Під ред. 
Ф.М. Муравченка. – Київ: КВІЦ, 2001. – С. 248-282.  

 

 Калінін Михайло Іванович 

Дата народження: 4 квітня 1927 року. 
Освіта: вища – інженер лісового господарства, диплом В № 
054452, 11.03.1950 р, Львівський сільськогосподарський ін-
ститут, аспірантура 1953-1957 рр, ЛЛТУ, докторантура 1980 
р. ЛЛТУ. 
Стажування: Чехословаччина, Зволенський лісотехнічний 
інститут, вересень, 1979 р. 
Спеціальність: кандидат наук: МСХ № 004330, 04.04.1967 р., 
доктор СХ № 00376 11.12.1981, доцент: МДЦ № 052353, 12-
.11.1969 р., професор ПР № 008707, 25.06.1982 р. 
 

Інші звання: Заслужений діяч народної освіти України, диплом № 565, 23.09.1995 р. 
Педагогічна діяльність: з 01.09.1966 р. по 31.01.1998 р. – на посадах асистента, доце-

нта, професора, завідувача кафедрою у Львівському лісотехнічному університеті . З січня 
1998 р. і по даний час – професор, завідувач кафедри Миколаївської філії НаУКМА. Роз-
роблений науковий напрямок і курс “Лісове коренезнавство”. 

З 01.01.1976 р. по 31.12.1997 р. – за сумісництвом в науково-дослідном секторі Львів-
ського лісотехнічного у-ту – старший науковий співробітник – головний науковий спів-
робітник. 

Коло наукових інтересів: лісове господарство, екологія, лісове коренезнавство. 
Членство у наукових організаціях: дійсний член Лісової академії наук України, дип-

лом № 00011, 19.05.1994 р. 
Нагороди: орден “Знак Почета”, 1976 р., бронзова медаль ВДНГ, 1980 № 7-1/260; 

друга премія Міносвіти Української РСР, 1991 р.; медаль “К 100-летию со дня рождения 
В.И. Ленина”, 05.04.1970 р. – диплом і знак “Изобретатель СССР”. 

Основні публікації: всього опубліковано 182 наукові праці, в тому числі 4 підручни-
ки, 6 навчальних посібників з гріфом міносвіти України. Видано 5 монографій, співавтор 
книги “Українська енциклопедія лісівництва”.  

Підготовка наукових кадрів: під науковим керівництвом захищено 9 кандидатських 
і 2 докторські дисертації. 

Науково-громадська діяльність: член бюро Голопристанського РК КПУ (1950-1959 
рр.); член бюро Радянського РК КПУ (м. Львів,1973-1975 рр.), депутат Радянської район-
ної ради (1980-1984, м. Львів), голова Миколаївської організації Всеукраїнської екологіч-
ної лігі (ВЕЛ) 1998-2000 рр. 



 

 Прищепов Олег Федорович 

Дата народження: 7 червня 1948 р. 
Освіта: вища – інженер-механік ССУ диплом № 006181, Миколаївський кораблебу-

дівний інститут 1972 р.; аспірантура при Миколаївському кораблебудівному інституті 
(1978-1981 р. навчання). 

Спеціальність: інженер-механік ССУ, канд. техн. наук, диплом ТН № 094717, захист 
30.05.86 р., м. Ленінград (ЛПІ), доцент, диплом – Ду № 000714. 

Педагогічна діяльність: Миколаївський кораблебудівний інститут (1985 р. – 2000 р.). 
МФ НаУКМА – з 2000 р.; курси з дисциплін: “Технологія виробництва СДВЗ”, 
“Екологія та промисловість Причорномор’я” та інше. 

Виробнича діяльність: робота в НДС та НВЦ Миколаївського кораблебудівного 
інституту (1978 р.-2000 р.), тематика НДР – лиття вакуумним всмоктуванням, надійність 
СДВЗ. Екологія металургійних підприємств та інше. Був науковим керівником двох НДТ. 

Коло наукових інтересів: ливарне виробництво (екологія), надійність СДВЗ, екологія 
автомобільного транспорту, ГАЕС. 

Нагороди: диплом ВНДГ СРСР; диплом ВНДГ УРСР. 
Міжнародні конференції: Міжнародний конгрес двигунобудівників (м. Рибаче, 

Крим, 2001 р.), шляхи підвищення ресурсу та відновлення деталей газорозподільного 
механізму. 

Основні публікації: 28 публікацій, з них 3 методичні; найбільш значна стаття: 
“Износостойкость деталей из высокопрочного чугуна, полученных вакуумным всасыва-
нием” // Литейное производство, 1981, № 1. 

Науково-громадська діяльність: участь у громадських слуханнях та круглих столах 
з приводу добудови Ташлицької ГАЕС (2001 р.). 

Добровольський Валерій Володимирович 

Дата народження 17 листопада 31 р. 
Місце роботи: МДГУ ім. П. Могили, доцент кафедри 
екології. 
Освіта: вища – 1949-1955 рр. МКІ (зараз УДМТУ), факу-
льтет “Суднові двигуни внутрішнього згоряння”, спеціа-
льність – інженер-механік з суднових ДВЗ З № 943972 
Спеціальність: кандидат технічних наук, диплом МКД 
№ 002330; доцент, атестат доцента МДЦ № 023886. 
Педагогічна діяльність: 1963-1996 – МКІ; 1996 р. – ство-
рення департаменту Екології МФ НаУКМА. 
Коло наукових інтересів: екологічні характеристики ене-
ргетики і транспорту; глобальна екологія. 
 



Членство у наукових організаціях: член-кореспондент Української екологічної ака-
демії наук. 

Нагороди: медаль “За трудову відзнаку”, грамота Верховної Ради УРСР. 
Міжнародні конференції: 1960 р., Ленінград; 1965 р., Москва; 1970 р., Тбілісі; 1975 

р., Москва; 1980 р., Харків. 
Основні публікації: 125 публікацій; підручник “Суднові ДВЗ”, Ленінград 
Підготовка наукових кадрів: 4 аспіранти захистили кандидатські дисертації. 
Науково-громадська діяльність: член редколегії “Наукових записок НаУКМА”. 
 

 Давиденко Володимир Маркович 

Дата народження: 22 листопада 1940 року. 
Освіта: вища – в 1965 році закінчив зоотехнічний факуль-
тет Національного аграрного університету (м. Київ), у 
1972 році закінчив аспірантуру Національного аграрного 
університету (м. Київ). Диплом (з відзнакою) про вищу 
освіту С № 314905 за спеціальністю “Зоотехнологія”, 1965 
р. 
Спеціальність: диплом кандидата біологічних наук МБЛ 
№ 016065, виданий 1972 р.; атестат старшого наукового 
співробітника СН № 012425 за спеціальністю “Розведення 
і селекція тварин”, виданий в 1978 році; атестат доцента 
ДЦ № 001515, виданий в 1988 році. 
Педагогічна діяльність: з 1984 по 1999 рр. – зав. кафед-
рою Миколаївської державної аграрної академії; з 1 верес-

ня 1999 р. – до цього часу – доцент кафедри екології МДГУ ім. П. Могили. 
Виробнича діяльність: з 1972 по 1984 рр. – відповідно молодший, старший науковий 

співробітник, зав. відділом біології розмноження тварин УНДІТ “Асканія-Нова”, кріоко-
нсервація гамет, розробка біотехнологічних факторів інтенсифікації розмноження овець. 

Коло наукових інтересів: біологія розмноження тварин; біотехнологія; історія зоо-
технічної науки. 

Основні публікації: “Введення в зоотехнію”; “Методика дослідної справи у тварин-
ництві”; “Біологія”; “Заповідна справа”; “Біометрія”; “Гідробіологія”; “Фізіологія проду-
ктивних тварин” (Тартау, 1989); “Особливості анатомії статевої системи овець” (Харків, 
1994); “М.Ф.Іванов – талановитий педагог і популяризатор зоотехнії” (Асканія-Нова, 
1996); “Періодизація індивідуального розвитку тварин” (К., 1997); “Сучасні проблеми 
зооінженерії” (Львів, 1997). 

Всього опубліковано 188 робіт, одноосібно – 65 робіт, монографія “Бітехнологічні 
фактори інтенсифікації відтворення овець”. – К.: Аграрна наука, 1998. – 250 с. 

Підготовка наукових кадрів: керівництво аспірантською науковою роботою. 
 



 Щербак Юрій Георійович 

Дата народження: 31 липня 1946 року. 
Освіта: закінчив УДМТУ (МКІ) в 1970 р., диплом інженера-механіка зі спеціальнос-

ті “Суднові силові установки” Ш № 266848; 1974-1977 рр. – навчаня в аспірантурі УДМ-
ТУ; 

ЦКБ “Екватор” (м. Миколаїв) – 1980, 1985 р.; СПБ “Машпроект” (м. Миколаїв) – 
1998 р.; ЛІТМО (м. С.-Петербург) – 1988 р.; ЦНДІПІ “Тайфун” (м. Миколаїв) – 1994 р.; 
КБ “Агроприлад” (м. Миколаїв) – 1999 р. 

Спеціальність: інженер-механік (диплом к.т.н. ТН № 067042, м. Миколаїв, УДМТУ 
(МКІ), 20.06.1983 р.; диплом доцента ДЦ № 092357). 

Педагогічна діяльність: м. Миколаїв, УДМТУ (МКІ) з 1997 р. по 2001 р.; курси: 
“Суднові установки кондиціювання та рефрежирації”, “Аеродинаміка та акустика ССВ і 
КП “ – лабораторні практикуми. 

Виробнича діяльність: ЦКБ “Екватор” – 1970-1972 рр. – спецтематика. 
Коло наукових інтересів: енергетика, системи мікроклімату, природоохоронні систе-

ми і апарати. 
Основні публікації: 30 опублікованих робіт (у співавторстві), серед них: 
• Исследование структуры турбулентного потока в безлопаточном диффузоре центробе-

жного компрессора // Труды НКИ. – Николаев: Изд-во НКИ, 1976. 
• Методические указания к лабораторным районам по комплексной обработке газовых 

сред на судах. – Николаев: Изд-во НКИ, 1992. 
• Канальный диффузор центробежного компрессора. А.с. № 1118806 (СССР). 

Томілін Юрій Андрійович 

Дата народження: 27 вересня 1936р.  
Освіта: вища – Одеський державний педагогічний універ-
ситет ім. Мечникова, хімічний факультет, 1965 р.; диплом 
У № 965556 від 11.06.1965. 
Стажування: Інститут біофізики МОЗ України, Київський 
науково-дослідний інститут комунальної гігієни. 
Спеціальність: хімік-аналітик, кандидат біологічних наук 
(диплом ВЛ № 003049 30.06.1977), дисертація захищена у 
спеціалізованій вченій раді Інституту біофізики МОЗ СРСР, 
доцент кафедри біологічних основ фізичного виховання та 
спорту (ДЦ 001413 27.02.2001). 
 

Інші звання:  
• член-кореспондент Української Екологічної академії наук (1993 р.); 
• член Міжнародної наукової асоціації радіоекологів (м. Брюсель) 1995 р.; 



• голова Миколаївського відділення Української Екологічної Академії наук (1998 р.); 
• член редакційної ради наукового журналу МФ НаУКМА “Наукові праці МФ НаУК-

МА” (2000 р.). 
Педагогічна діяльність: 
• 1975-1981,83 – викладач кафедри ЦО Миколаївського державного педінституту; 
• 1994-1995 – старший викладач кафедри загальної зоотехнії Миколаївського сільсько-

господарського Інституту; 
• 1995-1996 – доцент кафедри загальної зоотехнії Миколаївського сільськогосподарсь-

кого інституту; 
• 1997-1998 – доцент департаменту екології Миколаївської філії Національного універ-

ситету “Києво-Могилянська академія”; 
• 1998 – даний час доцент кафедри біологічних основ фізичної культури та спорту Ми-

колаївського державного педагогічного університету, доцент департаменту екології 
Миколаївської філії Національного університету “Києво-Могилянська академія”. 

Підготовив навчально-методичні розробки: навчальна програма з курсу 
“Біохімічний контроль у спорті”; навчальна програма з курсу “Основи соціальної еколо-
гії”; рекомендації з техніки безпеки при виконанні лабораторних робіт з біохімії; науково
-методична програма “Вузівсько-шкільна екологічна програма Миколаївщини” на 2001-
2003 роки. 

Створення науково-методичного екологічного центру Миколаївського державного 
педагогічного університету (НМЕЦ МДПУ). 

Виробнича діяльність: 
• у 1979 році очолив науковий підрозділ інституту біофізики; науково-дослідну лабора-

торію з проблем радіаційної безпеки населення /НДЛ “Ларані”/, створений за розпоря-
дженням Миколаївського облвиконкому для проведення радіоекологічних наукових 
досліджень, пов’язаних з розширенням будівництва АЕС на півдні України; 

• у травні-вересні 1986 року з групою спеціалістів та комплектом апаратури НДЛ 
“Ларані” виїжджав до м. Києва, Житомира, Одеси для участі у роботах по ліквідації 
наслідків Чорнобильської аварії; 

• в наступні роки брав участь у проведенні радіологічних досліджень, пов’язаних з Чор-
нобильською аварією на території Миколаївської, Одеської, Херсонської, Кіровоград-
ською та Кримської областей; 

• на посаді директора НДЛ “Ларані” працював до липня 1999 року. 
Коло наукових інтересів: радіоекологія, радіобіологія, екологія. 
Членство у наукових організаціях: дійсний член УЕАН, член міжнародної асоціації 

радіоекології (ПЖ) 
Нагороди: грамота Міністерства охорони здоров’я за роботу по ліквідації наслідків 

Чорнобильської аварії. 
Міжнародні конференції:  
• науковий семінар міжнародного союзу радіоекологів (ШК) “Радиоэкология: успехи й 

перспективы”, 1994, Севастополь (доповідь: “Основні напрямки радіоекологічних 
досліджень на півдні України”); 



• VII Міжнародна науково-методична конференція “Людина та навколишнє середовище 
– проблеми безперервної екологічної освіти в вузах”, Одеса, вересень 1999 (доповідь: 
“Регламентація дозового навантаження людини, яка живе і працює в умовах підвище-
них концентрацій радону у приміщеннях”); 

• Міжнародна науково-практична конференція з радіаційної гігієни, Київ, травень 200-
0 р. (доповідь: “Вивчення зв’язку між розміром радіаційного навантаження і онкозах-
ворюваністю населення Миколаївської області”). 

Підготовка наукових кадрів: наукове керівництво дисертаційною роботою здобува-
ча – Григор’євої Л.І., тема кандидатської дисертації “Комплексна радіоекологічна оцінка 
зрошувальних систем”, затверджена Вченою радою Миколаївського відділення Україн-
ської Екологічної Академії наук у 1994 р. Орієнтований термін захисту – 2002 р. 

Науково-громадська діяльність: Голова Миколаївського відділення Української 
Екологічної Академії наук, голова осередку ВЕЛ МДГУ, член правління обласної органі-
зації ВЕЛ України, член громадської Ради при обласному управлінні Мінекоресурсів, 
член Ради обласної асоціації “Зелений світ”. 

 
  

 Грідін Володимир Михайлович 

Дата народження: 25 травня 1957 року. 
Освіта: вища – Д-І № 306877 Одеський держуніверситет ім. І.І. Мечникова, геолого-

географічний факультет (1973-1978 рр.). 
Стажування: 1988 р. – Болгарія, науково-дослідний інститут овочівництва 

“Марица”, м. Пловдив; 1989 р. – Український НДІ зрошувального землеробства, 
м. Херсон. 

Спеціальність: географія, ґрунтознавство та географія ґрунтів; кандидат сільськогос-
подарських наук СХ № 011735, Херсонський сільськогосподарський інститут, 20.10.1988 
р. 

 
 
Педагогічна діяльність: 1997-1999 рр. – Миколаївська державна аграрна академія; 

Хімічний та біологічний захист рослин; ґрунтознавство; агрохімія; ентомологія. 
Виробнича діяльність: 1979-1991 рр. – Молдавський НДІ зрошувального землеробс-

тва та овочівництва. 
Коло наукових інтересів: агроекологія, ресурсозбереження та раціональне природо-

користування в АПК. 
Основні публікації: всього 26 публікацій. 
 
  



 Соловйова Жанна Федорівна 

Дата народження: 11 жовтня 1938 року. 
Освіта: м. Кишинів, Державний університет (1957-1962 рр.), м. Москва, аспірантура 

(1967-1970 рр.), д.р. № 144018, диплом доцента № 30/13, диплом к.т.н МТН № 054555. 
Стажування: у м. Москва, 1973; 1983 рр. у м. Казань 1979; 1984 рр. 
Спеціальність: хімія, д.к.т.н., МТН № 054555, м.Москва, 20 квітня 1970 р. 
Педагогічна діяльність: 1970-1999 рр. МКУ розроблені курси з хімії, біохімії, біогео-

хімії, екології. 
Виробнича діяльність: керівник держбюджетних тем з напряму – корозія та елект-

рохімічні дослідження; курси “екологічні проблеми хімії”. 
Міжнародні конференції: 1989 р., Болгарія, м. Варна. 
Основні публікації: біля 80 публікацій власних та у співавторстві. 

Кафедра фізичного виховання 

Зав. кафедрою – Довгань Надія Юріївна 
 
Склад кафедри:  
 
Професори –  
 
Доценти –  

Довгань Надія Юріївна 
Старші викладачі –  

Мінц Микола Олександрович 
Димова Антоніна Миколаївна 
Андрущенко Марина Іванівна 
Вербицький Віталій Анатолійович 
Ніколаєв Костянтин Георгійович 
Кураса Геннадій Олександрович 
Мосензова Ірина Іванівна 

Викладачі –  
Конопляник Олег Васильович 
Топор Анатолій Петрович 
Гіхун Валерій Модестович 
Неділько Сергій Віталійович 
Скурлов Ігор Олексійович 

 

 



 Довгань Надія Юріївна 

Дата народження: 22 травня 1961 року.  
Освіта: Диплом з відзнакою ЗВ № 808819, Миколаївсь-
кий державний педагогічний інститут ім. В.Г. Бєлінсько-
го, 1978-1982 рр.; диплом кандидата наук КД № 073625, 
Академія педагогічних наук-, 1989-1992 рр. 
Стажування: березень-лютий 2002 р. – УДМТУ, кафе-
дра фізичного виховання. 
Спеціальність: вчитель фізичної культури, Диплом 
кандидата наук КД № 073625, м. Москва, 15 жовтня 
1992 р. 
Педагогічна діяльність: 1982-1989 рр. – викладач кафе-
дри теорії та методики фізичного виховання МДПІ ім. 

В.Г. Бєлінського (розроблення курсу спортивної гімнастики та теорії і методики фізично-
го виховання; історія фізичної культури та спорту); завідуюча кафедрою фізичного вихо-
вання МФ НаУКМА (розроблені програми з дисципліни фізичного виховання для студе-
нтів I-V курсів). 

Коло наукових інтересів: фізична культура та спорт; історія фізичної культури; педа-
гогічний напрям: перевиховання важких підлітків засобами фізичної культури та спорту; 
фізичне виховання і спорт як складова частина української національної культури.  

Нагороди: почесні грамоти з розвитку фізичної культури та спорту. 
Міжнародні конференції: Міжнародна науково-практична конференція “Державно-

правові проблеми Північного Причорномор’я: історія та сучасність у секції” “Державно-
правове визначення Північного Причорномор’я в новітні часи” на тему “Міські думи і 
земства в системі місцевих органів державної влади Півдня України в період революцій-
них змагань 1917-1920 рр.”. 

Основні публікації: всього опублікованих робіт більше 12, серед них: 1. Козацькі й 
місцеві спортивні традиції та їх використання у фізичному вихованні студентської моло-
ді // Історія України. Маловідомі імена, події, факти: Збірник статей. – Вип. 7. – Київ: 
Рідний край, 1999. – С. 234-238; 2. Модель соціально-педагогічного комплексу у вихо-
ванні складних підлітків засобами фізичної культури та спорту // Національний Універ-
ситет “Києво-Могилянська академія”: Наукові записки. – Т. 9 (част. ІІ). Спеціальний ви-
пуск. – Київ: КМ Academia, 1999. – С. 285-288; 3. Із досвіду спостереження за психолого-
педагогічними особливостями вихованців-правопорушників спецшкіл // Полтавський 
державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка: Збірник наукових праць. – Вип. 
2-3. Педагогічні науки. – Полтава, 2000. – С. 92-108; 4. Гімнастика у навчальних закладах 
Миколаєва на початку ХХ ст. // Історія України. Маловідомі імена, події, факти: Збірник 
статей. – Вип. 17. – Київ-Донецьк: Рідний край, 2001. – С. 310-314.  

Науково-громадська діяльність: науково-популярні лекції з історії фізичної культу-
ри та спорту і методики виховання.  



Кафедра історії та філософії 

Склад кафедри: 
Професори –  

Тригуб Петро Микитович – проф., д.і.н, прийнятий на посаду зав. каф. 
соціально-економічних наук за наказом № 197/К від 07.07.97. 

Доценти –  
Осипов Анатолій Олександрович – доц., к.філос.н., прийнятий на по-
саду доцента кафедри соціально-економічних наук за наказом № 208/
К від 15.07.97 . 
Самчук Вікторія Леонтіївна – доц., к.і.н. 
Броннікова Лариса Володимирівна – доц., к.ф.н.,  
прийнята на посаду за наказом № 15/К від 03.09.01. 

Старші викладачі –  
Маргеліс Наталя Володимирівна  

Асистенти –  
Богданова Тетяна Євгенівна  
Тригуб Олександр Петрович 

 

 Тригуб Петро Микитович 

 
 Дата народження: 27 червня 1935 року. 
Освіта: вища – закінчив історичний факультет Харківсь-
кого Національного університету ім. В.Н. Карабіна (роки 
навчання – 1953-1958); аспірантуру при кафедрі історії 
СРСР цього ж університету у 1968-1971 рр.; перебував на 
посаді старшого наукового співробітника Полтавського 
державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка 
для підготовки докторської дисертації у 1978-1980 рр. 
Стажування: проходив при Харківському університеті у 
1975 р., Інституті історії України НАН у 1985, 1990 рр. 
Спеціальність: історик, учитель історії середньої школи, 
диплом з відзнакою про вищу освіту Л № 096264 від 26 
червня 1958 року; диплом кандидата наук МИТ № 009355 

від 27 жовтня 1972 року; атестат доцента ДЦ № 009923 від 2 березня 1977 року; диплом 
доктора наук ИТ № 002136 від 14 липня 1989 року; атестат професора ПР № 005198 від 
26 квітня 1990 року. 

Інші звання: “Відмінник освіти України” (посвідчення № 9907 від 17 грудня 1992 
року); “Заслужений працівник народної освіти України” (посвідчення № 399 від 15 лип-



ня 1993 року). 
Педагогічна діяльність: 
1958-1963 – завуч Новоторецької середньої школи Добропільського району Донець-

кої області; 1963-1968 – директор Мельниківської СШ Валківського району Харківської 
області; 1968-1971 – навчання в аспірантурі; 1971-1982 – старший викладач, доцент ка-
федри історії СРСР та УРСР Полтавського державного педагогічного університету ім. 
В.Г. Короленка, у 1974-1976 рр. – одночасно декан історичного факультету цього ж вузу; 
1982-1997 – завідувач кафедри історії СРСР та УРСР, потім – історії України Миколаїв-
ського державного педагогічного університету; з вересня 1997 року – завідувач кафедри 
соціально-економічних наук, потім – кафедри історії та філософії Миколаївської філії 
Національного університету “Києво-Могилянська академія”. 

Коло наукових інтересів: національно-державне будівництво в Україні у період на-
ціонально-визвольних змагань 1917-1920 років; аграрна історія Півдня України у кінці 
XVIII – у XX ст., історичне краєзнавство. 

Членство у наукових організаціях: дійсний член Української академії історичних 
наук з березня 1999 року, член Всеукраїнської спілки краєзнавців. 

Міжнародні конференції: у Херсоні в 1998 році та Сімферополі-Алушті у 1999 році. 
Доповіді про визначного історика А.О. Скальковського, про органи місцевого самовря-
дування у 1917-1918 рр. в Україні. 

 
Основні публікації: всього 110 публікацій. 
Підготовка наукових кадрів: керівник аспірантури з історії України у Миколаївсько-

му державному педагогічному університеті та МФ НаУКМА, підготовлено 4 кандидати 
наук. 

Науково-громадська діяльність: член спеціалізованої Вченої ради на історичному 
факультеті Донецького університету, редактор історичної серії “Наукових праць МФ 
НаУКМА”, член редколегій журналів “Схід” (Донецьк) та “Південний архів” (Херсон), 
“Наукових записок” Кримського факультету Університету внутрішніх справ України, 
протягом багатьох років був членом товариства “Знання”, виступаючи з лекціями на сус-
пільно-політичні теми. 

 

  

 

 

 



Тригуб Олександр Петрович 

Дата народження: 16 грудня 1975 року. 
Освіта: вища. Диплом з відзнакою (МК № 10597651) 
МДПУ (1993-1998); аспірантура НаУКМА (1998-2000 рр.). 
Спеціальність: вчитель всесвітньої історії та народознавс-
тва за спеціальністю “Всесвітня історія та народознавст-
во”; диплом кандидата історичних наук (ДК № 011472); 
захист: Донецьк, 9 лютого 2001 р. 
Педагогічна діяльність: МФ НаУКМА (2000-2002 рр.). 
Коло наукових інтересів: історія Півдня України, історич-
не краєзнавство, історія РПЦ в Україні (XVIII-XX ст.). 
Членство у наукових організаціях: Всеукраїнська спілка 
краєзнавців, Миколаївський регіональний центр по дослі-
дженню проблем історії Нижнього Придніпров’я та По-

бужжя, керівник секції релігієзнавства Миколаївського політологічного центру. 
Міжнародні конференції: студентська міжнародна конференція (Донецьк, 1999), 

“Історична наука: проблеми розвитку” (Луганськ, 2002). 
Основні публікації: всього 35 публікацій. 
 
  

Броннікова Лариса Володимирівна 

Дата народження: 16 січня 1963 року. 
Освіта: філософський факультет Ростовського державного університету, диплом з 

відзнакою ИВ № 929731, 1980-1985 р.н., аспірантура – філософський факультет Київсь-
кого національного університету, 1988-1991 рр. 

Спеціальність: філософія. Філософ, викладач філософії. Захист канд. дисертації – 
30.10.1991 р., Київський національний університет. Атестат доцента ДЦ АЕ № 000424. 

Педагогічна діяльність: 1985-1988 рр. – викладач Херсонського індустріального 
інституту, в 1994-2001 р. – викладач Кіровоградського державного педагогічного універ-
ситету. Розроблені навчальні курси: філософія, етика, естетика, логіка. 

Коло наукових інтересів: філософія і методологія науки. 
Міжнародні конференції: червень 2001 р. “Демократія і освіта”. Керівник секції. 
Основні публікації: 20 статей, збірники методичних рекомендацій до вивчення курсів 

“Етика”, “Естетика”, “Філософія”. 
 
  

 



Самчук Вікторія Леонтіївна 

Дата народження: 19 березня 1973 року. 
Освіта: Рівненський державний педагогічний інститут (диплом спеціаліста з відзна-

кою ЛНВЕ № 000775, виданий 1.07.1996 р., спеціальність – історія та українська філоло-
гія); аспірантура Інституту історії України НАНУ (1997-1999 рр.). 

Спеціальність: кандидат історичних наук зі спеціальності 07.00.02 – Всесвітня істо-
рія (диплом ДК № 006305, виданий 15.03.2000 р.); захист – Чернівецький держуніверси-
тет ім. Ю. Федьковича – 15.10.1999 р. 

Педагогічна діяльність: 1996-2000 рр. Рівненський державний гуманітарний універ-
ситет; з 2000 р. і до цього часу МДГУ ім. П. Могили; курси – “Історія слов’янських наро-
дів”, “Історія України”, “Українська і зарубіжна культура”. 

Виробнича діяльність: 1997-1999 рр. – відділ всесвітньої історії та міжнародних 
відносин Інституту історії НАНУ; з 1997 і до цього часу – Міжнародна Слов’янська ака-
демія Наук. 

Коло наукових інтересів: слов’янські країни (південнослов’янські) у політиці та між-
народних відносинах 

Міжнародні конференції: “Україна і Болгарія: віхи історичної дружби” – Міжнарод-
ний науковий конгрес. 

Основні публікації: більше 20 публікацій, з них – 1 у співавторстві; 4 – колектив ав-
торів; 1 – монографія; 10 – наукових статей; 5 – виступів на наукових конференціях; 2 – 
навчально-методичні матеріали; 3 – науково-популярні матеріали. 

Науково-громадська діяльність: відповідальний редактор хрестоматії з історії полі-
тичних вчень; науково-популярні лекції з всесвітньої історії та міжнародних відносин. 

 
  

 Осипов Анатолій Олександрович 

Дата народження: 1 січня 1950 року. 
Освіта: вища – диплом Б – І № 332876; аспірантура 1981-
1984 -філософський факультет Московського державного 
університету ім. М.В. Ломоносова. 
Стажування: Москва, 1992, Інститут підвищення кваліфіка-
ції при МДУ ім. Ломоносова. 
Спеціальність: філософ, викладач філософії; кандидат філо-
софських наук, диплом ФС № 007019 від 25 листопада 1985 
р. у Московському державному університеті. 
Доцент, атестат доцента ДЦ № 049571 від 29 січня 1992 р. 
 
 



Педагогічна діяльність: 1997 р. – до цього часу – МДГУ ім. П. Могили, доцент кафе-
дри історії і філософії; 1989-1997 рр. – Миколаївська філія Київського інституту культу-
ри; 1987-1989 рр. – Миколаївський педагогічний інститут; 1985-1986 рр. –  Ніжинський 
педагогічний інститут; 1977-1981 рр. –  Одеський інститут народного господарства. 

Коло наукових інтересів: проблеми теорії пізнання. 
Основні публікації: 5 публікацій. 
 
  

 Маргеліс Наталія Володимирівна 

 
Дата народження: 10 січня 1956 року. 
Освіта: 1987 р. – КДУ ім. Шевченка. Диплом ПВ № 769390, спеціальність – 

“філософія”. 
Педагогічна діяльність: 1987-1997 рр. – МДПІ – естетика, соціологія, філософія, 

етика. 
Міжнародна конференція: “ХХ век и философия” – Москва, квітень, 1994. 
 
 
 
 
 
Основні публікації: разом – 15, з них: 3 посібники, 1 – зб. метод. рекомендацій; 6 – 

статей, 5 – тез конференцій. 
• Вступ до філософії: Друкований конспект лекцій. Навчальний посібник. – Миколаїв, 

УДМТУ, 1995 (у співавторстві). 
• Паргелия Н., Фомина Т., Балицкая Ю. Практическое использование метафоры как 

терапевтического средства: Учебно-методическое пособие. – Ч. 1, 2. – Санкт-
Петербург: Военный институт Внутренних войск МВД России, 1998. 

•  Маргеліс Н.В., Кузнєцова Т.В. Соціально-психологічний тренінг: Методичний посіб-
ник. – Миколаїв: МФ Київського інституту “Слов’янський університет”. – Миколаїв, 
2000.  

• Актуальные вопросы маркс.-лен. Философии: Методические рекомендации. – К.: Ли-
бідь, 1989. – 103 с. (у співавт.). 

• Маргелис Н.В. Х.-Л. Борхес и Н. Деррида: проблема метафоры в культуре // Тезисы 
докладов и сообщений Международной конференции “ХХ век и философия”. – Моск-
ва, 1994. – С. 23-24. 

• Маргелис Н.В. Философский авангардизм сегодня. Философские уроки 
“граммотологии” Жака Деррида // Республиканский межведомственный научный сбо-
рник “Актуальные вопросы современной философской науки”. – К.: Лыбидь, 1991. – 
С. 30-36. 

• Маргеліс Н., Патрік І. Аспекти символізму у творчій спадщині Лесі Українки 
(психоаналітичний підхід) // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конферен-
ції “Духовність українства” – Житомир. – вересень, 1998. – С. 80-83. 

• Маргеліс Н.В. Сутність естетичного та проблема людської небайдужості // Збірник 
доповідей науково-практичної конференції “Сучасні проблеми вищої освіти”. – Мико-
лаїв: МФ НаУКМА, 1998. – С. 91-93. 

 



  
 

Кафедра англійської філології 

Пронкевич Олександр Вікторович 

 
Дата народження: 23 лютого 1963 року. 
Освіта: диплом кандидата філологічних наук КД № 053043, 
виданий 21.02.92 р., м. Москва (рішенням Ради у Київському 
педагогічному інституті іноземних мов від 25.12.91 р.), атестат 
доцента ДЦАР № 001333 (рішенням ради Миколаївського 
педінституту від 1.02.95 р.) 
Спеціальність: Історія літератури зарубіжних країн, диплом 
кандидата філологічних наук, атестат доцента. 
Інші звання: “Відмінник освіти України”. 
 
 
 
 Педагогічна діяльність: Миколаївський державний педуні-

верситет: “Історія зарубіжної літератури XIX століття”; “Зарубіжна література ХХ сто-
ліття”; МДГУ ім. П. Могили: “Антична література”; “Зарубіжна література Середніх 
віків та Відродження”. 

Коло наукових інтересів: “Історія іспанської літератури ХХ ст.”; “Методика викла-
дання зарубіжної літератури в школі і ВНЗі” 

Підготовка наукових кадрів: Науковий керівник аспірантури НаУКМА. 
Нагороди: “Відмінник освіти України”. 
Міжнародні конференції: І Конгрес іспаністів Росії. 
Основні публікації: Понад 30 статей. Підручник: Історія зарубіжної літератури ХІХ 

ст.: Підручник. 10 кл. – К., 200; Зарубіжна література ХІХ ст.: Хрестоматія. – К., 1998. 
 

Запорожець Галина Вікторівна 

Дата народження: 21 червня 1958 року. 
Освіта: вища, аспірантура. Кіровоградський педагогічний інсти-
тут, 1975-1979, Київський інститут іноземних мов, 1985-1988. 
Стажування: 1983 (вересень-грудень) – ФПК при Київському 
педінституті іноземних мов; 1994 (липень-серпень) – Київ, Бри-
танська Рада, “British Studies Symposium”; 1995 (серпень-травень) 
– Кентербері, Великобританія, курси “Trainer Development Course-
”; 1996-1997 (серпень-травень) – стажування по програмі Junior 
Faculty Development Program в Університеті Небраски, Омаха, 
США. 



Спеціальність: диплом вчителя англійської мови Г-II № 123170; диплом кандидата 
педагогічних наук ПД № 010607, Москва, 27 липня 1988 р.; диплом доцента кафедри 
іноземних мов ДЦ № 003263 від 6 листопада 1992 р. 

Професійна робота:  
• грудень 1980 – січень 1999 – викладач, старший викладач, доцент кафедри іноземних 

мов Миколаївського педагогічного інституту;  
• розроблені курси з дисциплін: практична граматика англійської мови; країнознавство 

Великобританії та США; теорія та практика перекладу; інтерпретація художнього 
тексту;  

• спецкурс: американська жіноча література; напрямки наукової діяльності: American 
Studies. 

Нагороди: Грамота Управління освіти облдержадміністрації, 1999 р., за високий рі-
вень підготовки учнів секції англійської мови т/в МАН. 

Міжнародні конференції: квітень 1995 р. – “Мистецтво викладання англійської мови 
як другої мови”, Зальцбург, Австрія; березень 1997 р. – 40-ва щорічна “Missouri Valley 
History Conference” Omaha, NE, USA. 

Основні публікації: загалом 25, серед них – методичні розробки, статті, тези. 
Науково-громадська діяльність: член організацій – TESOL; неурядова організація 

“Жіноча перспектива”. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кафедра сучасних мов і класичної філології 

Каїрова Тетяна Сергіївна 

Дата народження: 8 квітня 1950 року. 
Освіта: Харківський державний університет (1974 р.), аспіран-
тура МДПІІЯ ім. Мориса Тореза (1984-1988 рр.) 
Стажування: МДУ, МДПІІЯ ім. Мориса Тореза; Французький 
Центр в Україні; Франція: Альянс Франсез, Париж (1975 р.), 
Центр прикладної лінгвістики, м. Безансон (1995 р.), Середзем-
номорський університет (1997 р.). 
Спеціальність: диплом А-І № 980680 – Харківський державний 
університет: філолог, викладач французької мови та літератури; 
диплом кандидата філологічних наук ФЛ № 012892; атестат до-
цента ДЦ № 047095 (м. Москва). 
 

 Педагогічна діяльність:  
• викладач Вищої категорії (Франція): підвищення кваліфікації у Франції: Париж (1995), 

Монпельє (1997), 
• НІБ ф-ту ОШБІ (1976-1978 рр.); УДМТУ (1979-1998 рр.), МФ НаУКМА – з 1998 р.; 

1999 р. – створення кафедри сучасних мов і класичної філології  
 Коло наукових інтересів лінгвістика тексту; епістолярний стиль; викладання фран-

цузької мови засобами театру. 
Членство у наукових організаціях: керівник семінару сучасних методик по викла-

данню французької мови Миколаївської обласної асоціації “Альянс Франсез”.  
Нагороди: Грамота мерії м. Миколаєва, медаль-знак м. Безансона (Франція), Диплом 

франкомовного театру, яким керую (Театр “Грааль”). 
Міжнародні конференції: Х Міжнародна конференція “Мова та культура” (м. Київ: 

Інститут міжнародних відносин при КДУ – 2001 р.); конференції МДПІІМ (1984-1989 
рр.). 

Основні публікації: 12 наукових публікацій, 3 статті друкуються (власні). 
Підготовка наукових кадрів: керівництво дипломними роботами та науковими робо-

тами студентів. 
Науково-громадська діяльність: Президент Миколаївської обласної асоціації 

“Альянс Франсез”, член Ради лінгвістичної та культурної орієнтації при Посольстві 
Франції в Україні. Зам. голови Пушкінського клубу м. Миколаєва. 

 

  



Ковалевський Михайло Тимофійович 

Дата народження 20 лютого 1933 року. 
Освіта: Інститут іноземних мов, м. Ленінград, 1952-1956 рр., диплом з відзнакою № 

845307 за фахом “Німецька мова”; педагогічний інститут, м. Омськ, диплом № 508376 за 
фахом “викладач англійської мови”, 1958-1962 рр. 

Стажування: Університет Гумбольдта, м. Берлін, 1984 р., Технічний університет, м. 
Дрезден, 1987 р. 

Виробнича діяльність: референт-перекладач, викладач іноземних мов, диплом № 
001602, м. Москва, 14.02.1966 р., атестат доцента № 040181, 25.10.1967 р., м. Москва. 

 
Педагогічна діяльність: 1960-1970 рр. – зав. кафедрою іноземних мов автодорож-

нього інституту, м. Омськ; 1970-1992 рр. – зав. кафедрою іноземних мов Миколаївського 
суднобудівного інституту; 1993-1998 рр. – доцент інституту культури і сільськогосподар-
ського інституту; 4. З 1998 р. – МДГУ ім. П. Могили. 

Нагороди: почесний знак Міністерства вищої освіти “За відмінні успіхи у праці”, м. 
Москва; Медаль лауреата фестивалю народної творчості, м. Москва, 1987 р.; диплом 
лауреата всеукраїнського огляду народної творчості Миколаївської області у м. Києві, 
1999 р.; диплом лауреата огляду народної творчості Миколаївської області у м. Миколає-
ві, 1995 р.; диплом лауреата Всеукраїнського літературного конкурсу, м. Миколаїв, 2001 
р. 

Міжнародні конференції: Берлін, 1984 р., Дрезден, 1987 р. 
Основні публікації: опубліковано 15 наукових статей і 3 методичні посібники:  

“Система вправ за допомогою магнітофону” та “Система вправ на основі трансформу-
вання функційних стилів” (м. Омськ, 1964-1965 рр.); “Усний ввідний курс для студентів І 
курсу усіх спеціальностей” (німецька мова), м. Миколаїв, 1998 р. 

Науково-громадська діяльність: член комісії по прийому вступних кандидатських 
іспитів. 

 
  

Бугаєнко Борис Васильович 

 
Дата народження: 20 травня 1940 року. 
Освіта: вища – МКІ 1958-1964 рр., диплом Р № 073725, ви-
даний 10 липня 1965 р. 
Спеціальність: диплом кандидата технічних наук МТН № 
109611, ІЕЗ ім. Е.О. Патона, м. Київ, 1975 р, Атестат доцента, 
ДЦ № 027118, 25.04.1979 р. 
Педагогічна діяльність: МКІ ім. Макарова, 1964-1996 рр., з 
1999 до цього часу – УДМТУ. 
Виробнича діяльність: дослідження напруженого стану та 



розробка технології пайки графіту з металами, УДМТУ (МКІ), з 1964 до цього часу. 
Основні публікації: опубліковано біля 50 робіт: власні та співавторські за темами 

науково-дослідницької роботи та методичні розробки зі зварювального виробництва. 
Російсько-український словник зварювального виробництва (понад 11000 слів та термі-
нів) 

 
  

 Сидоренко Сергій Петрович 

 
Дата народження: 6 червня 1939 року. 
Освіта: вища – УДМТУ, 1968 р. Диплом Ч № 620099 від 
31 березня 1968 р.; 1956 р. – Французький національний 
ліцей “Сен Шарль” м. Марсель, Франція (середня освіта). 
Виробнича діяльність: інженер-електрик.  
Педагогічна діяльність: старший викладач кафедри теоре-
тичних основ електротехніки – 1968-1999 рр.; з 1999 р. – 
старший викладач кафедри сучасних мов і класичної філо-
логії МДГУ ім. П. Могили. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кафедра англійської мови 

Створена за наказом № 178/К від 25.02.99. 
 
Зав кафедрою – Гришкова Раїса Олександрівна 
 
Склад кафедри: 
 
Професори –  
 
Доценти –  

Гришкова Раїса Олександрівна – в.о. доц., к.п.н., прийнята на посаду 
за наказом № 12/К від 12.09.97. 
Біла Тетяна Миколаївна – доцент. 

Старші викладачі –  
Дімант Геннадій Семенович 
Кулік Валентина Степанівна 
Кузенко Галина Миколаївна 
Парсяк Ольга Никифорівна 
Суткевич Ганна Олександрівна  

Викладачі –  
Чуєнко Вікторія Леонідівна 
Мельник Маріанна Вікторівна 
Мельник Людмила Валеріївна 
Кравцова Олена Анатоліївна 
Бабкова Наталя Петрівна 
Диндаренко Олена Анатоліївна 
Недзельницька Олена Сергіївна 
Матвійчук Ірина Володимирівна 
Колотій Наталя Володимирівна 

 

  



Гришкова Раїса Олександрівна 

 
Дата народження: 29 вересня 1949 року. 
Освіта: вища – Кримський державний педагогічний інститут – 
Сімферопольський державний університет, 1968-1972 р. 
Стажування: 1995 р., Британська Рада, м. Київ; 
 1996 р., Кембріджський університет, Великобританія; 
 1997 р., Міжнародний центр м. Філадельфія, США. 
Спеціальність: англійська мова, кваліфікація – вчитель англій-
ської мови середньої школи, диплом У № 879588. 
 

 
Професійна робота: 
1991-1997 рр., Миколаївський обласний інститут удосконалення вчителів. 
Коло наукових інтересів: педагогіка, тема дослідження – “Особистісно орієнтоване 

вивчення іноземної мови”. 
Нагороди: Почесний знак “Відмінник освіти України”, Грамота Міністерства освіти 

України. 
Міжнародні конференції:  
• “Особистісний підхід у навчанні іноземної мови”, Фіцвільям Коледж, Кембрідж, Вели-

кобританія. 
• “Використання аутентичних матеріалів у навчанні англійської мови”, IATEFL конфе-

ренція, м. Дніпропетровськ, 1998 р. 
• “Обзервація та зворотний зв’язок”, 3-rd TESOL конференція, м. Вінниця, 1998 р. 
• “Особистісно орієнтоване вивчення іноземної мови”, 4-th TESOL конференція, 

м.Хмельницький, 1999 р. 
Основні публікації: усього опубліковано 16 робіт. Основні публікації: 
• Діяльнісний підхід до виховання особистості у вузі // Сучасні проблеми вищої освіти. 

– Миколаїв, 1998. 
• Педагогические условия реализации личностно ориентированного обучения иностран-

ному языку в высшей школе // Психолого-педагогічні та лінгвістичні аспекти викла-
дання мовознавчих дисциплін у вищій та середній школі. – Миколаїв, 1998. 

• Технологія особистісно орієнтованого навчання іноземної мови у немовному вузі // 
Наука і сучасність. – Київ, 1999. 



• Особистісно орієнтоване навчання іноземної мови // Педагогіка і психологія професій-
ної освіти. – Львів, 1999. – № 2. 

• Роль діалогу в особистісно орієнтованому навчанні // Наукові праці, т. 4. – Миколаїв, 
1999. 

 
   

Біла Тетяна Миколаївна 

Дата народження: 9 лютого 1940 року. 
Освіта: вища – Одеський державний університет ім. Мечни-
кова, 1959-1965 рр.; аспірантура річна – м. Київ, Український 
науково-дослідний інститут педагогіки, 1976 р. 
Стажування: 1972 – інститут іноземних мов ім. 
Н.К. Крупської, м. Москва; 1977, 1983, 1988 – інститут інозем-
них мов, кафедра методики викладання іноземних мов, м. Ки-
їв; 1995 – літні курси “Вивчення новітніх методик та практики 
TESOL”, м. Вінниця; 1996 – курс підвищення кваліфікації при 

Британській Раді, м. Одеса; 1999 – ознайомлення з питаннями сучасного викладання іно-
земних мов, міжнародний конгрес TESOL, Нью-Йорк. 

Спеціальність: диплом У № 966191, 24 червня 1965, реєстраційний № 2485; кваліфі-
кація – філолог: учитель англ. мови; атестат доцента ДЦ № 045257, 29 листопада 1991, № 
12/2193-Д. 

Педагогічна діяльність: 1963-1996 р. – Миколаївський педагогічний інститут, кафед-
ра англ. мови; з 1996 р. – МФ НаУКМА. 

 Розроблені методичні вказівки та різноманітні дидактичні матеріали до відповідних 
спеціальностей: економістів, політологів та ф-ту комп’ютерних технологій. 

Виробнича діяльність: розроблялась тема “Комп’ютеризація навчання та викладан-
ня англ. мови”. Надруковано статті, наприклад: журнал “Иностранные языки в школе”, 
№ 1, 1988 р. 

 Коло наукових інтересів: застосування нової інформаційної технології до підвищен-
ня ефективності викладання іноземних мов. 



Членство у наукових організаціях: член Республіканської проблемної лабораторії 
нових технічних засобів Педагогічного Товариства України з 1967 р. 

Керівник методичного семінару з 1990 р. 
Нагороди: 1971 р. – Почесна грамота міністра освіти СРСР за створення спеціалізова-

ного навчального магнітофона “Николаев-28М” та за участь у Першому Всесоюзному 
конкурсі на кращі навчально-наочні посібники та навчальне обладнання з іноземних мов, 
м. Москва.  

Міжнародні конференції:  
• Міжнародна конференція ЮНЕСКО “Education & Informatics”. Proceedings of the Sec-

ond UNESCO International Congress. Moscow, 1996. 
• Міжнародний симпозіум Минуле і майбутнє комп’ютерної технології, The Past and 

Future of Computing Technology”. Prague, 1997. 
• Шоста українська міжнародна науково-методична конференція “Нові інформаційні 

технології навчання в навчальних закладах України”. Одеса, 1998. 
• European Forum “History of Science and Technology in Education and Training in Europe”, 

France, Strasbourg, 1998. 
• The 34th Annual International Convention of TESOL “Avenue to Success”, USA, New York, 

1999. 
• 4th National TESOL Ukraine Conference. “TESOL Ukraine: XXI Century Perspectives”, 

Khmelnitsk, 1999. 
Основні публікації: загальна кількість – біля 80, як власні, так і в співавторстві. 
• “Використання підмови інформатики для активізації вивчення англійської мови”. Збір-

ка тез, доповідей та повідомлень міжнародної конференції “Мова, освіта та нові інфор-
маційні технології”, Київ, КДЛУ, 1995 

• “My First Activities with TESOL”. 1st National TESOL Ukraine Conference “New Strategies 
and Practices in TESOL” Vinnytsia Pedagogical Institute, 1996, р. 11-12. 

• “Деякі аспекти застосування нової інформаційної технології у викладання іноземних 
мов”. Сб. докладов и сообщений международной конференции “Образование в совре-
менном обществе: проблема, теория, практика”. – Одесса, 1996, с. 167.  

• “Using Aesop’s Fables in Listening Comprehension Work”, 4th National TESOL Ukraine 
Conference, 1999, p. 3-4 

• “Educational Software Makes Teacher’s Life Easier”. Slovyansky Institute, Mykolayiv, 199-
9. 

• “Why Educators Love Learning Information Systems”. Conf. in NaUKMA, 1999.  
Науково-громадська діяльність: науково-популярні лекції. Протягом останніх 10 

років виступала з лекціями за темою “Інтенсифікація навчального процесу за допомогою 
аудіовізуальних засобів навчання” в Обласному інституті удосконалення вчителів, 
м. Миколаїв. 

  

 



Дімант Геннадій Семенович 

Дата народження: 8 січня 1952 року. 
Освіта: диплом Я № 879385, за спеціальністю англійська 
мова. 
Нагороди: “Відмінник народної освіти”, № 143406. 
Педагогічна діяльність: КМА, 1997-2000. Курс з економіки 
“International Banking and Finance”. 
Міжнародні конференції: науково-практична конференція 
КМА, 1998. “Розвиток пізнавальної діяльності студентів за 
допомогою англійської мови”; TESOL. 4-та Українська кон-
ференція 1999. “Economics: Scientific and Linguistic Approach-

”; “World History”, 1997, посібник. 
 
  

Парсяк Ольга Никифорівна 

 
Дата народження: 14 лютого 1948 року. 
Освіта: вища – Київський державний інститут іноземних 
мов, 1966-1971 рр. 
Стажування: 2000 р., лютий-березень, кафедра іноземних 
мов, МДМТУ. 
Спеціальність: вчитель англійської та французької мов, дип-
лом Э № 061021, 23 червня 1971 р., реєстраційний № 3684. 
Педагогічна діяльність: 1971-1972 – СШ № 22, м. Миколаїв; 
 1972-1997 – МФ Київського інституту культури; 
 з 1997 – МДГУ ім. П. Могили. 
Коло наукових інтересів: методика викладання англ. мови. 
Основні публікації: 1998 р. доповідь у збірнику – вересень; 

методично-навчальний посібник “Focus on Ecology-I”; 1999 р. доповідь “Могилянські 
читання”; методично-навчальний посібник “Focus on Ecology-II”. 

Науково-громадська робота: секретар методичної ради факультету романо-
германської філології. 

 

  

 

 



Кулік Валентина Степанівна 

Дата народження 30 жовтня 1946 року. 
Освіта: вища – Київський інститут іноземних мов, 1964-1969. 
Вчитель англійської та французької мов. Диплом Ц № 943545, 
30 червня 1969 р., реєстраційний № 3143. 
Педагогічна діяльність: 1992-1998 – Миколаївська сільсько-
господарська академія; з 1998 – МДГУ ім. П. Могили. 
Основні публікації: методичні вказівки для практичних за-
нять з укр. ділового мовлення. Тема:  
• “Мова ділових паперів”. Для студентів І курсу спеціальностей 
0608, 0706. Упорядники: ст. викладач Михайлюк В.А., викладач 
Кулік В.С., М., 1994.  
• Методичні вказівки для читання економічних текстів англ. 

мовою. Тематика текстів “Загальні проблеми маркетингу”. Для студентів ІІ курсу еко-
ном. факультету спеціальностей 0608, 0706. Упорядники: викладачі Луценко В.Л., 
Кулік В.С., Заскалєта С.Г., ст. викл. Стрюкова І.Я., М., 1994. 

• Методичні вказівки з краєзнавчої тематики для студентів ІІ курсу, які вивчають фран-
цузьку мову. Упорядники: викл. Луценко В.Л., Кулик В.С., Стрюкова І.Я., М., 1995 

• Методичні вказівки “Звіт фінансової установи. С/г економіка ЕОМ. Для безпереклад-
ного читання студентами спеціальностей 7.050106 та 7.050202 економічного факульте-
ту всіх форм навчання. Упорядники: викл. Луценко В.Л., Кулік В.С., М., 1996. 

• Методичні вказівки та навчальний матеріал “Економіка АПК України. Облік у фер-
мерських господарствах США”. Для студентів економічного факультету. Упорядники: 
ст. викл. Луценко В.Л., Стрюкова І.Я., Воєнна В.Г., викл. Кулік В.С., Заскалєта С.Г., 
М., 1997 

• Контрольні завдання з французької мови для студентів заочної форми навчання усіх 
спеціальностей. Упорядники: ст. викл. Луценко В.Л., Кулік В.С., 1998. 

  

 Мельник Людмила Валеріївна 

Дата народження: 29 серпня 1978 року. 
Освіта: 1995-2000 – навчання в Миколаївському державно-
му педагогічному університеті, диплом спеціаліста МК № 
13912399; 2001 р.- вступила до аспірантури КМА. 
Стажування: навчання в університеті США – університет 
Північної Айови, 1998-1999 н.р. 
Спеціальність: “Педагогіка і методика середньої освіти. 
Мова і література (англійська, німецька)”. 
Педагогічна діяльність: (2000-2002 н.р. – Миколаївський 
державний гуманітарний університет ім. П. Могили. Розро-
блено практичний курс з професійної англійської мови 



(спеціальність – комп’ютерні науки). 
Коло наукових інтересів: педагогічні засади формування елітних якостей студентів 

вищих закладів. 
Нагороди: грант для навчання в університеті США. 
Основні публікації: “Формування національної еліти в навчальних закладах нового 

типу”; “The Role of Foreign Languages in Formation of Elite in Ukraine”; “Володіння інозе-
мною мовою як чинник формування елітних якостей студентів”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кафедра соціальної роботи 

Зав. кафедрою – Букач Микола Миколайович 
 
Професори –  
 
Доценти – 

Козляковський Петро Андрійович – доц., к.і.н. 
Мельніченко Валерій Володимирович – в.о.доц., к.п.н. 
Шклярський Юрій Олександрович – доц., к.е.н. 

Викладачі-асистенти – 
Фесенко Артур Михайлович 
Захарова Лада Германівна 

 

 Букач Микола Миколайович 

Дата народження: 5 травня 1954 року. 
Освіта: Одеський пед. інститут ім. М. Горького – 1987 р., 
канд. пед. наук; Національний пед. університет ім. М.П. Дра-
гоманова, 2000 р.. докт. пед. наук. 
Спеціальність: доктор педагогічних наук, диплом кандида-
та наук ПД № 010518. 
 Доктор педагогічних наук зі спеціальності “Теорія та історія 
педагогіки”, ДД № 001393. 
Педагогічна діяльність: 1985-1994 – Одеський держ. пед. 
інститут; 1994-1997 рр. – Київський національний універси-
тет; 2000-2001 рр. – Миколаївський філіал КНУКіМ; 
2001 р. – НаУКМА. 
 

  
Виробнича діяльність: формування пед. культури вчителя, 1999 р.; спеціальні прак-

тики на музично-педагогічному ф-ті – 1993 р.; методика постановки голосу – 2000 р. 
Коло наукових інтересів: педагогічна культура, методика муз. виховання. 
Основні публікації: формування пед. культури засобами спеціальних практик 

(монографія), 1997 р.; спеціальні практики на музично-педагогічному факультеті, 1993 р. 
Науково-громадська діяльність: член редакційної ради. 
Мови спілкування: українська, російська – вільно, англійська – зі словником. 
Основні публікації: 28 опублікованих робіт, серед них: 
• Формування педагогічної культури вчителя музики засобами професійної підготовки. 

– Одеса: Логос, 1996. – 195 с. 
• Спеціальні практики на музично-педагогічному факультеті. – Одеса: Логос, 1993. – 



112 с. 
• Практика як засіб формування педагогічної культури // Наука і освіта. – 2001. – № 2-3. 

– С. 5-10. 
 

Козляковський Петро Андрійович 

Дата народження: 1 січня 1941 року. 
Освіта: вища – Ленінградський інститут культури (ЛДІК) – 
1965-1969 роки. Диплом Ш №015257; аспірантура ЛДІК – 
1972-1975 роки. 
Стажування: Інститут підвищення кваліфікації працівників 
освіти, м. Миколаїв – 1998 рік. 
Спеціальність: бібліотекознавство – бібліографія; педагогі-
чна та соціальна психологія. Диплом кандидата наук ПД № 
001463, ЛДІК – 21 вересня 1976 року захист; диплом доцен-
та ДЦ № 055377, рішення ВАК від 7 липня 1982 року. 
1969-1985 роки; 1991-1992 роки; 1996 по теперішній час. 
Розроблені курси: “Практикум з психології”, “Педагогічна 
психологія”, “Загальна психологія”, “Педагогіка” та інші. 
 

Виробнича діяльність: Миколаївський обласний центр профорієнтації молоді, нач. 
відділу профконсультації – виконував НДР з проблем профорієнтації, профконсультації, 
профвідбору та адаптації кадрів. 1989-1993 роки “Психодіагностика та корекція інтелек-
туального розвитку особистості”. 

Нагороди: медаль “Ветеран праці” (1990 рік); Почесна грамота Міністерства освіти 
України (1997 рік); нагороджений знаком “Відмінник освіти України” (1998 рік). 

Основні публікації: 85 опублікованих робіт: “Комплексная психодиагностика позна-
вательной сферы личности учащегося”. – М., 1996. – 114 с.; “Психологическая диагнос-
тика и коррекция интеллектуального развития учащихся”. – М., 1996. – 118 с.; 
“Психодиагностика и саморегуляция характеропотических особенностей личности уча-
щихся”. – М., 1996. – 80 с. та інші. 

  
 

Мельніченко Валерій Володимирович 

 
Дата народження: 7 березня 1951 року. 
Освіта: вища – Херсонський державний педінститут, 1969-1973. Вища партійна 

школа, м. Київ, 1977-1979 рр. 
Спеціальність: вчитель фізики, політолог. Кандидат педагогічних наук – Інститут 



педагогіки і психології прфесійної освіти АПН України, 16 травня 2001 р. 
Нагороди: Заслужений працівник народної освіти України, 1992 р. 
Виробнича діяльність: 1985-2001 рр. Директор ПТУ № 40 Миколаївської обл. Роз-

роблено організаційно-педагогічні умови управління ПТУ. 
 
Основні публікації: 12 наукових публікацій та методичних рекомендацій з питань 

управління професійно-технічним училищем сільськогосподарського профілю; управ-
ління навчальним закладом у сучасних умовах ринкових відносин. 

Міжнародні конференції: 1996 р. – С.-Петербург – міжнародна науково-практична 
конференція; 1996 р. – Чернівці – міжнародна науково-практична конференція 
“Особливості управління сучасним професійно-технічним навчальним закладом на 
Україні”; 12 опублікованих робіт без співавторства (“Методичні дисциплінізації”, “Час 
творчої праці. Єланецьке ПТУ: історія, досвід, проблеми управління”, 1997 р.) 

Науково-громадська діяльність: депутат Миколаївської обласної ради, член президії 
облради, заступник голови постійної комісії з питань освіти облради, член Національної 
Спілки журналістів України. 

 

 Шклярський Юрій Олександрович 

Дата народження: 17 травня 1948 року. 
Освіта: Миколаївський пед. інститут ім. В.Г. Бєлінського, 1965-1968 рр. Вчитель 

математики. Кандидат економічних наук Ради по вивченню продуктів. 
Стажування: НАН України, 1998 р., Швеція, 2000 р. 
Коло наукових інтересів: “Регіональна політика”; “Продуктивні сили України”; Удо-

сконалення управління соціального захисту населення. 
Членство у наукових організаціях: голова науково-методичної ради з питань форму-

вання кадрового потенціалу для установ соціальної сфери.  
Нагороди: відмінник народної освіти УРСР, “Отличник просвещения СССР”, орден 

“За заслуги” III ступеня. 
Міжнародні конференції: Росія, м. Москва – “Система соц. захисту населення Ми-

колаївської області: реорганізації та переваги” (листопад 2000 р.). 
Основні публікації: посібник “Система соціального захисту населення Миколаївської 

області: етапи реорганізації та переваги”, “Формування оптимальної структури органів 
управління соц. захистом населення у Миколаївській області”, “Українська держав-
ність”: збірник наукових праць. 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  



  

Кафедра української філології і світової літератури 

Зав. кафедрою – Крутоголова Олена Вікторівна 
 
Склад кафедри: 
 
 Професори –  
 
Доценти – 

Крутоголова Олена Вікторівна – к.п.н., в.о. доц. 
Даниленко Ірина Іванівна – к.ф.н., доц. 

Старші викладачі – 
Коваль Тетяна Сергіївна 

Викладачі-асистенти – 
Пономаренко Сергій Сергійович  
Лебединцева Наталя Михайлівна 

 

Даниленко Ірина Іванівна 

 
Дата народження: 25 грудня 1966 року. 
Освіта: вища – диплом ТВ № 739329, аспірантура з1989 по 1992 рр. 
Спеціальність: кандидат філологічних наук; диплом FK № 0001624 (Казахстан) / ДК 

№ 010072 (Україна). 
Педагогічна діяльність: КарГу (Казахстан): 1992-1998 рр.; Миколаївська державна 

аграрна академія (кафедра іноземної філології): 1999 р. (ІІ-ІХ); Південнослов’янський 
інститут: 09.1999 – 08.2001. Курси з різних періодів світової літератури, теорії літерату-
ри. 

 
Коло наукових інтересів: теорія літератури, віршознавство. 
Міжнародні конференції: V та VI – “Некрасовские чтения” (м. Ярославль) у 1990, 

1991 рр.; 15 опублікованих робіт (власні). Із них 4 статті: “Діалог у російській епіграмі 
XVIII-XIX ст.”, “Діалог у російській байці XVIII-XIX ст.”, “Рима як засіб зв’язку в діало-
зі”, “Слов’янізми в жанрі епіграми”. 

 

Крутоголова Олена Вікторівна 

Дата народження: 10 жовтня 1948 року. 
Освіта: вища – Київський держуніверситет ім. Т.Г. Шев-
ченка – 1966-1972 рр. 
Стажування: 01.09.1990 – 01.09.1992 – стажер-дослідник 
НДІ педагогіки України, м. Київ. 
Спеціальність: диплом Ю № 051937. Філолог. Викладач 
української мови та літератури (диплом про вищу освіту). 
Диплом кандидата наук КН № 004762 від 06.04.1994 р., м. 
Київ. Науковий ступінь – кандидат педагогічних наук. 
Педагогічна діяльність: 01.09.1983 – 01.09.1990 рр. – ви-
кладач кафедри української мови МДПІ, м. Миколаїв; 01-
01.09.1990-01.09.1992 рр. – стажер-дослідник НДІ педаго-
гіки, м. Київ; 01.09.1992-01.09.1998 рр. – викладач, ст. ви-
кладач, доцент кафедри української мови МДПІ, м. Мико-
лаїв; 01.09.1998 р. – доцент факультету іноземної філології 

МФ НаУКМА, м. Миколаїв. 
Основні публікації: більше 15 наукових статей.  



 

Кафедра політології 

 

 Багмет Михайло Олександрович 

Дата народження: 15 квітня 1948 року. 
Освіта: вища – Київський державний університет ім Т.Г. 
Шевченка, 1971-1976. Диплом А-ІІ №030077, виданий 26 
червня 1976 (м. Київ) 
Стажування: Інститут підвищення кваліфікації при Київ-
ському державному університеті – 1982 р., Інститут Історії 
України НАН України – 1993 р. 
Спеціальність: диплом доктора історичних наук ДН № 
001925, ВАК України, спец. Рада Інституту Історії НАН 
України, 28.05.1993 р. Атестат професора кафедри політо-
логії та економічної теорії Міносвіти України, рішення 

Вченої ради МДПУ від 28.02.1996 р. 
Педагогічна діяльність: 1976-1985 рр. – викладач суспільних наук МКІ, 1986-1993 

рр. – доцент, старший науковий співробітник, 1993-2000 рр. – МДПІ – зав. кафедрою 
політології, 2000-2001 рр. – декан факультету політичних наук МФНаУКМА. 

Виробнича діяльність: 1993-1998 рр. – директор науково-дослідного центру Україн-
сько-німецького фонду дослідження життєдіяльності німецьких поселенців в Україні. 

Коло наукових інтересів: Державотворчі та етнополітичні проблеми на різних ета-
пах в Україні. 

Інші звання: Академік Української академії історичних наук, обраний 10.03.1999 р., 
диплом № 033, виданий 16.06.2000 р. Директор Миколаївського центру політичних дос-
ліджень, створений при МФ НаУКМА разом з Інститутом політичних та етнонаціональ-
них досліджень НАН України 9.10.2000 р. 

Нагороди: відмінник освіти України, посвідчення № 39473 від 16.07.1999 р., наказ 
Міністра освіти України № 478-к. 

Міжнародні конференції: 1996р., м. Львів. Дослідження історії німецьких поселень 
в Україні. У 1996 р. у мм. Вінниці, Донецьку, Острозі, у 2000 р. – Одеса. 

Основні публікації: опубліковано більше 300 праць, з них монографія “Молодь і від-
новлення національної самосвідомості”. – К.: Либідь, 1992. Керівник та член авторських 
колективів 9 навчальних посібників з історії України, політології та економічної теорії, 
керівник та член авторських колективів більше 10 різноіменних книг. 

Підготовка наукових кадрів: наукове керівництво аспірантами та докторантом у МФ 
НаУКМА та МДПУ. У 2001 р. аспірант Тригуб О.П. – захистив кандидатську дисерта-



цію. 
 
Науково-громадська діяльність: У 1994 р. балотувався кандидатом у народні депу-

тати України по м. Миколаєву. У 1999 р. – заступник керівника Миколаївського обласно-
го штабу по виборах Президента України. Відповідальний за випуск “Наукових праць” 
МФ НаУКМА – серія “Політологія”. Член редакційної колегії Наукових записок НаУК-
МА, МННЦ, ОНУ ім. І.І. Мечникова, науково-методичного журналу “Вересень” та ін. 

 

Іванов Микола Семенович 

Дата народження: 18 грудня 1955 року.  
Освіта: вища – закінчив у 1987 р. Одеський державний універ-
ситет. Спеціальність – історія. Роки навчання: 1981-1987, 
(диплом РВ № 730182). 
Спеціалізація: диплом РВ № 730182 від 24 червня 1987 р. Оде-
ського державного університету про навчання з 1981 по 1987 
рр. і отримання спеціальності “історія”. Кваліфікація за фахом 
“історик, викладач історії та суспільствознавства”. 
• Диплом кандидата політичних наук КД № 061685 від 11 черв-
ня 1992 р. (захист відбувся 28 лютого 1992 р. в Одеському держав-
ному університеті). 
• Атестат доцента ДЦ АР № 005235 від 28.02.1997 р. 
• Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата політичних 

наук на тему “Неформальні молодіжні об’єднання як соціально-політичне явище”. 
Спеціальність 23.00.02 – Політичні інститути та політичні процеси. 

Педагогічна діяльність: 1982-1998 рр. – доцент, завідуючий кафедрою, декан факу-
льтету Миколаївського філіалу Київського національного університету культури і мис-
тецтв. З 1998 по даний рік – викладач кафедри політології МФ НаУКМА. 

Виробнича діяльність:  
• 1973-1977 рр. – студент Миколаївського філіалу Київського державного інституту 

культури; 
• 1982-1987 рр. – викладач Миколаївського філіалу Київського державного інституту 

культури; 
• 1987-1991 рр. – аспірант Одеського державного університету; 
• 1998-2001 рр. – доцент МФ НаУКМА, м. Миколаїв. 
В яких організаціях, на яких посадах працював в останні 5 років: 
• 1996-1998 рр. – доцент Миколаївського філіалу Київського державного інституту ку-

льтури; 
• 1998-2002 рр. – доцент МДГУ ім. П. Могили, м. Миколаїв. 
Коло наукових інтересів:  
• Проблеми політичної освіти в Україні; 
• Ідеологічні орієнтації молоді України. 
Основні публікації: 23 опубліковані роботи (14 – самостійно; 9 – у співавторстві). 



Колісніченко Анатолій Іванович 

Дата народження: 16 червня 1946 року. 
Освіта: вища – аспірантура 1979-1982 рр. Московська Гумані-
тарна Академія – 
 диплом з відзнакою А-І № 846435 за фахом педагог суспільних 
наук; навчання у Московській Гуманітарній академії з 1972 по 
1976 рр.; доктор історичних наук – ДК № 002579 від 21.07.1995 
р.; професор – ПР № 006508 від 20.12.1995 р. 
Педагогічна діяльність: робота у вищих закладах освіти з 1976 
р.; 
Нагороди: 10 медалей. 
Основні публікації: 32. “Історія державного будівництва в 
СРСР: проблеми та уроки (1946-1991 рр.)”. 

Підготовка наукових кадрів: наукове керівництво 6-ма аспірантами, 6 захищених 
пошукувачів. 

Членство у наукових організаціях: член спеціалізованої Вченої ради по захисту ди-
сертацій у Московській Гуманітарній академії (1996-1999 рр.). 

 
  

 

  

 

Курілло Вадим Євгенович 

Дата народження: 16 червень 1945 року. 
Освіта: вища – МКІ -1969 р. Диплом з відзнакою С № 320911, 
аспірантура ВМК (Москва) – 1980 р. (очна). 
Стажування: 1985 р. – м. Київ (університет ім. Т. Шевченка, 
ІПК), 1990 р. – ІПК (м. Київ), 1993 р. – Лейпцігський універси-
тет (Німеччина), інститут політичних досліджень; 1998 р. – Ака-
демія державного управління при Президенті України (м. Київ). 
Спеціальність: 11.02.1981 р. – захистив кандидатську дисерта-
цію в Академії суспільних наук (Москва), спеціальність – к.і.н., 
диплом ИТ № 005303, Москва, 14.10.1981 р.; доцент – диплом 
ДЦ № 001702, рішення Держкомосвіти від 7.07.1988 р. 

Педагогічна діяльність: з грудня 1980 р. – на кафедрах суспільствознавчих дисцип-



лін. 
Виробнича діяльність: 1997-1999 рр. – керівник групи радників голови обласної 

Ради депутатів. 
Коло наукових інтересів: політичні процеси та політичні системи. 
Нагороди: Ювілейна медаль “За доблесну працю” – 1970 р. 
 
Міжнародні конференції: 1989 р. – Всесоюзна конференція африканістів 
Основні публікації: більш як 30 публікацій, в т.ч. методичні посібники з політології 

(в співавторстві), програми курсу конфліктології та ін. 
Членство у наукових організаціях: член товариства “Знання”, 1980-1991 рр. 
 

 Левченко Леся Олександрівна 

Дата народження: 4 лютого 1975 року. 
Освіта: вища – ОНУ ім. І.І. Мечникова, факультет політо-
логії (1992-1997 рр.), аспірантура на кафедрі політології 
ОНУ ім. І.І. Мечникова (1997-2000 рр.). 
Педагогічна діяльність: з 1998 року – в МФ НаУКМА. 
“Політичні партії і рухи”, “Порівн. політ.”, “ЗМІ і політи-
ка”, “Методика і техніка політологічних досліджень”. 
Коло наукових інтересів: тема дисертації: “Тенденції роз-
витку масової політичної свідомості в сучасній Україні”. 
Основні публікації: 3 – “Нова політика”; 2 – “Людина і 
політика”; 7 – збірники наукових конференцій. 
 

  

Колесніченко Наталія Михайлівна 

Дата народження: 06 жовтня 1958 року. 
Освіта: вища – Миколаївський державний педагогічний інститут, 1980 р. 
Спеціальність: викладач історії та суспільствознавства. 
Педагогічна діяльність: 2001-2001 н.р. – викладач за сумісництвом в МФ НаУКМА, 

розробила курс з навчальної дисципліни “Політика і права людини”. 
Коло наукових інтересів: політика і права людини. 
 
  
  

 

Бобина Олег Валерійович 

 
Дата народження: 6 червня 1967 року. 
Освіта: вища – Київський державний університет, дисертація захищена при КДУ, 



жовтень 1993 року. 
Стажування: квітень-травень 2000 р. – Миколаївська філія НаУКМА. 
Спеціальність: кандидат історичних наук, викладач історії та суспільствознавства. 
Педагогічна діяльність: з 1.08.1989 по сьогоднішній день – викладач МКІ – УДМ-

ТУ; з січня 1998 року по сьогоднішній день – викладач МФ НаУКМА. 
 
Коло наукових інтересів: історія України, політологія. 
Основні публікації: близько 20 робіт. 
 

 Бронніков Віктор Дмитрович 

Дата народження: 9 липня 1949 року. 
Освіта: вища. Диплом А-11 № 024876; аспірантура – Дніпропетровський металургій-

ний інститут, 1979-1983 рр. 
Стажування: Українська Академія державного управління при Президентові Украї-

ни, інститут підвищення кваліфікації кадрів, 1998 р. 
Спеціальність: історія; історик, викладач історії та суспільствознавства; диплом кан-

дидата історичних наук ІТ № 010848; місце захисту – м. Іваново, Івановський державний 
університет, 25.04.1986 р. 

 
Педагогічна діяльність: 1977-1979 рр. – Дніпропетровський інститут інженерів залі-

зничного транспорту; 1979-1988 рр. – Дніпропетровський металургійний інститут; 1988-
2002 рр. – Державна льотна академія України, політологія, соціологія, правознавство. 

Коло наукових інтересів: інтелігенція України (1917-1920); теорія “еліти”; еліта 
України. 

Міжнародні конференції: Міжнародна конференція “Актуальная проблема человека 
в аэрокосмических системах” (Москва, 17-19.05.97 р.), доповідь: “О современных мето-
дах активизации человеческого фактора”. 

Основні публікації: 35 публікацій, короткий політологічний словник в 1991 р. (8 ста-
тей). 

Ярошенко Віра Миколаївна 

Дата народження: 30 травня 1952 року. 
Освіта: вища. МДПІ, диплом ТВ № 955566, 1984-1989 рр.; аспірантура – Одеський 

державний університет ім. І.І. Мечникова (наказ 1311-18 від 16.10.96 р.), 1992-96 рр. 
Спеціальність: історія, 23.00.02 – політичні інститути та процеси. 
Педагогічна діяльність: 1989-2001 рр. – Миколаївський політехнічний технікум. 

Розроблені курси з дисциплін: “Політологія”, “Політична етика”, “Політичні процеси і 
політичні інститути”. 

Коло наукових інтересів: політична культура молоді. Гуманізація політичних проце-
сів. 

 
Міжнародні конференції: Одеса, 1994 р. – “Жіночий рух в Україні: історія і сучас-



ність”, доповідь “Формування людяності – запорука розвитку українського суспільства”; 
м. Будапешт, 1999 р. – “Бездомність в Європі”, доповідь “Бідність в Україні як порушен-
ня прав людини”. 

Основні публікації: всього 16 опублікованих робіт (15 – власних, 1 – в співавторстві). 
Науково-громадська діяльність: депутат Миколаївської міської ради ХХІV скликан-

ня від виборчого округу № 69. Голова Асоціації громадських організацій Миколаївської 
області. 

 

 Хорунжий Анатолій Федорович 

Дата народження: 7 січня 1955 року, м. Дальній, Китай. 
Освіта: вища – диплом Б-І № 776096 виданий 30 червня 1976 р. Здобувач Санкт-

Петербурзької академії культури 1990-1992 рр. 
Стажування: Київський Національний університет культури і мистецтв, 1999 рік. 
Спеціальність: бібліотекознавство та бібліографія; кандидат педагогічних наук, дип-

лом КД № 072097, захищений 3 листопада 1992 року. Доцент ДЦ АЕ № 000766. 
Педагогічна діяльність: з 1987 по 2001 рр. – Київський національний університет 

культури і мистецтв. Брав участь в утворенні кафедр інформатики та краєзнавства; з 1999 
року – МФ НаУКМА (за сумісництвом); з 2001 року – МФ ВМУРоЛ “Україна”; розроб-
лено понад 20 курсів. 

Виробнича діяльність: робота в неурядовій організації “Центр соціально-
економічного розвитку Українського Причорномор’я”. Дослідження проблем регіональ-
ного та місцевого розвитку. 

Коло наукових інтересів: інформаційно-комунікативні аспекти соціального управ-
ління. 

Нагороди: 5 грантів (колективних) від Міжнародного фонду “Відродження”. 
Основні публікації: понад 20 наукових публікацій. 
 

Кафедра правознавства 

Зав. Кафедрою – Ситник Віктор Олександрович 
 
Склад кафедри:  
 
Професори – 

Ситник Віктор Олександрович – в.о. доц., к.ю.н. 
Белан Микола Миколайович – в.о. доцента 

Старші викладачі – 
Мамчур Людмила Володимирівна 

Викладачі –  
Коновалов Володимир Васильович 
Реуков Ігор Миколайович 
Шиян Тетяна Олександрівна 


