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ВСТУП 

 
У своїй діяльності колектив 

Миколаївського державного гуманітарного 
університету імені Петра Могили відповідно до 
вимог часу враховує тенденції розвитку 
суспільства, економіки і системи освіти як 
України так і світу. 

Формування кадрового потенціалу з рисами 
висококваліфікованого фахівця 
комунікабельного та з активною 
життєстверджуючою позицією, що за рахунок 
знань англійської та мов однієї з країн світу 
(німецька, французька, іспанська, польська за 
вибором) та сучасних інформаційних 
технологій інтегрований до світового 
культурного простору незалежно від 
спеціальності та віросповідання є запорукою 
подальшого розвитку України як незалежної 
держави із стабільною економікою та 
миролюбною політикою. 

Тому вищий навчальний заклад, який 
прагне та реалізує таку ключову ідею освітньої 
діяльності, стає чинником розвитку освіти 
України.  

Сповідуючи ідеї святого Петра Могили, чия 
просвітницька діяльність виховала ціле 
братство могилянців, університет вживає 
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неординарних заходів до відкритості 
навчального процесу та вільного доступу до 
участі у конкурсах на навчання за кордоном, 
працевлаштування та вивчення вимог 
Українського та світового ринків праці шляхом 
організації в університеті презентацій різних 
програм: Fullbright, IREX, DAADE, Світового 
банку реконстукції та розвитку ISIC і т.д. 

У зв’язку з цим головним призначенням 
університету є задоволення потреб держави та 
особистості відповідно до нових вимог часу в 
різних галузях економіки та суспільства. 

Стратегічним завданням університету є 
забезпечення вільного доступу до вищої освіти 
за рахунок технологій зовнішнього тестування 
та відкритої одночасної перевірки у всіх на очах 
та зарахування протягом всього одного дня. 

Другим не менш важливим стратегічним 
завданням є забезпечення якості освіти та 
боротьба з корупцією, що забезпечується 
впровадженням рейтингової системи, а також 
формуванням програм із визначеними 
вимогами до усіх видів самостійної роботи і 
системою їх оцінки. 

Третім стратегічним завданням навчання є 
забезпечення можливостей опанування 
додаткових спеціальностей на факультеті другої 
вищої освіти. 
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Забезпечення успішності функціонування  
університету неможливе без урахування впливу 
таких різноманітних зовнішніх факторів як: 

− інформатизація суспільства та розвиток 
нових інформаційних технологій, які 
потребують нових управлінських підходів до 
розвитку ВНЗ; 

− здійснення діяльності університету в 
освітньому просторі України як удосконалення 
всієї системи навчання і виховання у 
відповідності до вимог ринку праці та інтеграції 
України у світовий простір; 

− конкуренція в системі вищої освіти у 
зв’язку із демографічним спадом; 

− гостра потреба в підготовці молодих 
кадрів вищої кваліфікації професорського-
викладацького складу; 

− формування нової законодавчої бази.  
Ці фактори обумовлюють необхідність 

зміцнення позицій МДГУ імені Петра Могили 
як осередка культури і центру координацій 
наукових, методичних зусиль Миколаївщини, 
направлених на забезпечення якісної освіти. 

Спираючись на вищенаведене, робота 
колективу університету буде організована у 
відповідності до програми конкретних дій, 
стратегічних і поточних завдань, що 
сформульовані у розділах до 2013 року, а 
поточними – на один, два роки. 
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Головними пріоритетами, на яких 
ґрунтується програма розвитку є: 

− дотримання принципів Великої Хартії 
Університетів; 

− автономність університетської освіти; 
− європейський вибір доступності та 

якості освіти; 
− гуманізація освіти на ґрунті 

національних та світових цінностей; 
− демократизація суспільства; 
− соціальна захищеність викладачів, 

наукових співробітників і студентів; 
− створення громадянського суспільства; 
− розвиток суспільства на базі нових 

знань. 
 


