
 

 

 

4.3.5. Наукові конференції та семінари. 
Науково-дослідні центри МДГУ ім. Петра Могили 

 В Миколаївській філії НаУКМА впроваджена і отримала статус щорічної наукова 
конференція “Могилянські читання”, яка проводиться з 1997 р. В рамках цього проекту 
відбулися:  

1997 рік 
• Наукова конференція “Петро Могила – видатний український просвітитель і релігій-

ний діяч” (присвячена 400-річчю Петра Могили), 1997. 
• Наукова конференція “МФ НаУКМА: сьогодення і майбуття”, 1997. 
  

1998 рік 
• Науково-практична конференція “Сучасні проблеми вищої освіти”, 1998 (для вищих 

закладів освіти регіону державної і недержавної форм власності). 
• Конференція ACCELS (Американська рада по співробітництву в галузі освіти та ви-

вченню мов) “Громадська освіта в Україні”, 1998. 
 

1999 рік 
• Наукова конференція “Могилянські читання-99”, 1999. 
• “День студентської науки” (11 червня 1999 року) в рамках “Могилянських читань-99”, 

1999. 
2000 рік 

• “Міжнародна студентська наукова конференція-2000”, 2000. 
• Спудейська наукова конференція “Україна в новому тисячолітті очима молодих фахів-

ців”, 2000. 
• Науково-практична конференція “Атомна промисловість: точка зору молодих науков-

ців”, 2000. 
• Міжнародна науково-практична конференція “Геоінформаційні системи і муніципаль-

не управління”, 2000. 
• Щорічна науково-методична конференція “Могилянські читання-2000”, 2000. 

2001 рік  
• Студентська конференція “Шлях України до демократії: погляд молоді”, 2001. 
• Щорічна науково-методична конференція “Могилянські читання-2001”, 2001. 

2002 рік 
• Наукова студентська конференція “Міфи та міфотворчість”, 2002. 
• 15. IV Міжнародна конференція молодих науковців “Фінансово-економічні аспекти 

розвитку країн з перехідною економікою”, 2002. 
• Матеріали всіх конференцій надруковані у вигляді збірників наукових статей. 
 
 В 2000 році проведені дві студентські наукові конференції, одна з яких мала статус 

міжнародної. 
В минулому році науковці філії взяли участь у таких закладах: “Дні науки НаУКМА”, 

щорічна науково-методична конференція “Могилянські читання-2000”, Міжнародна 
науково-практична конференція “Геоінформаційні системи і муніципальне управління”, 
науково-практична конференція “Атомна промисловість: точка зору молодих науков-
ців”, регіональна наукова конференція спільно з Британською Радою. 



 

 

МФ НаУКМА взяла активну участь у роботі оргкомітету міжнародної конференції 
“Modelling and Simulation” – 5 повідомлень. 

МФ НаУКМА в 2000 році виступила співорганізатором Міжнародної школи моделю-
вання разом з двома відомими вузами Польщі (Ржешівський педагогічний університет, 
Ржешівський політехнічний університет) та двома українськими ВЗО (ЛДТУ, УДМТУ). 
Від МФ НаУКМА було представлено більше 10 наукових доповідей. В Польщі вийшла 
збірка праць конференції, в якій опубліковані роботи науковців академії: проф. Фісуна 
М.Т., проф. Кондратенка Ю.П., ректора Клименка Л.П., викладачів: Кравець І.О., Гожого 
О.П., Ромакіна В.В., Бабича О.Г., студента Бабича Є.О. Школа є щорічною конференцією 
і проводиться щовересня. 

Представники МФ НаУКМА представили свої наукові доповіді у 2000 році на Між-
народному IFAC симпозіумі по управлінню роботами “SYROCO’2000” (Австрія), Між-
народній RINA конференції “Людський фактор при проектуванні та управлінні об’єкта-
ми” (Лондон). 

Професор Кондратенко Ю.П. за запрошенням Оргкомітету очолював секцію по 
управлінню мобільними роботами на симпозіумі “SYROCO’2000”. Представники філії 
працювали в складі оргкомітетів таких міжнародних форумів: 

• Міжнародна конференція “Сучасні методи управління” (Липецьк, 2001 р.); 
• Міжнародна конференція AMSE з проблем моделювання (Львів, 2001 р.); 
• Міжнародна IFAC конференція з автоматичних систем для створення інфраструктури 

в країнах, що розвиваються (Сконія, Македонія, 2001 р.); 
• Міжнародна конференція з автоматичного управління (Одеса, 2001 р.); 
• Міжнародні школи з моделювання AMSE-VAPL (Алушта, 2001 р.). 
Зараз знаходяться на етапі обговорення питання укладення угоди про співдружність 

між МФ НаУКМА та Інститутом менеджменту та дослідження операцій Бозумського 
університету (Німеччина), а також про спільну наукову співпрацю з Ржешівським уні-
верситетом (Польща). 

МФ НаУКМА є одним з ВЗО, у якому впроваджено ліцензований програмний пакет 
по автоматизованому проектуванню цифрових пристроїв Active-VHDL (фірма Aldec, 
США). Завдяки активній позиції по впровадженню Active-VHDL в навчальний процес 
МФ НаУКМА безкоштовно отримала ліцензію на 2001 рік. 

 
 Науково-дослідні центри МФ НаУКМА 
• Миколаївський центр політичних досліджень НАН України, керівник – докт. іст. наук, 

професор, академік Української Академії історичних наук М.О. Багмет. 
• Центр системних досліджень і розвитку РВПС НАН України, керівник – докт. екон. 

наук, професор, академік Української екологічної Академії В.Г. В’юн. 
• Регіональний Центр Інституту історії України НАН України, керівник – докт. іст. наук, 

професор, заслужений працівник народної освіти України, академік Української Ака-
демії історичних наук П.М. Тригуб. 

• Південне відділення Центру екологічних досліджень Національного університету 
“Києво-Могилянська академія”. 


