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Незрівняні поступи Чорноморського державного університету 
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У 2011 р. виповнюється 15 років від дня заснування Чорноморського державного 
університету імені Петра Могили. Хоча це й невеликий проміжок часу, але університет 
уже має свою історію, яку варто хоча б фрагментарно навести. 

19 вересня 1991 р. було прийнято розпорядження Голови Верховної Ради України 
«Про відродження Києво-Могилянської академії на її історичній території як незалежного 
вищого навчального закладу України – Університету «Києво-Могилянська Академія» 
(УКМА). 

19 травня 1994 р. Президентом України виданий Указ про надання УКМА нового 
статусу – Національний університет «Києво-Могилянська Академія» (НаУКМА). Тоді 
ж виникло питання, як це було ще за часів Петра Могили, про створення в Україні 
навчально-наукового комплексу НаУКМА. 

Ось чому 17 січня 1996 р. на засіданні вченої ради НаУКМА було прийнято історичне 
рішення щодо доцільності відкриття на півдні України Миколаївської філії НаУКМА. 
Саме цей день і відмічається у Миколаївській Могилянці як день народження університету. 

3 липня 1996 р. вийшла Постанова Кабінету Міністрів про утворення Миколаївської 
філії Національного університету «Києво-Могилянська Академія». 

30 серпня 1996 р. відбулося урочисте відкриття Миколаївської філії НаУКМА та 
посвята в студенти першого набору. Через рік, 30 серпня 1997 р., відбулося урочисте 
відкриття й освячення на подвір’ї Миколаївської філії НаУКМА пам’ятника засновникові 
Києво-Могилянської академії святому Петру Могилі (скульптор В. Ряснянський). 

3 липня 2000 р. здійснено перший випуск бакалаврів. Ця дата, 3 липня, установлена 
за прикладом НаУКМА. З тих пір традиційно щорічно в цей день як у Києві в НаУКМА, 
так і в Миколаєві у ЧДУ імені Петра Могили в урочистій обстановці вручаються 
дипломи випускникам. 

У результаті зміцнення Миколаївської Могилянки, набуття вагомого авторитету в 
підготовці кадрів нової генерації як у регіоні, так і далеко за його межами на спільному 
засіданні вчених рад НаУКМА і Миколаївської філії було прийнято рішення про 
доцільність створення у Миколаєві самостійного вищого навчального закладу, який і 
далі буде входити до складу комплексу НаУКМА. 13 березня 2002 р., саме в той час, 
коли український уряд очолював патрон Миколаївської Могилянки А. К. Кінах, було 
прийнято Кабінетом Міністрів України Розпорядження № 112-р про утворення 
Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили на базі 
Миколаївської філії Національного університету «Києво-Могилянська Академія». 
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До МДГУ імені Петра Могили ще більше потяглися викладачі й абітурієнти. Серед 
студентів з’явилися представники не тільки з Чорноморського регіону, а майже із усіх 
областей України і навіть Києва. Стали навчатися іноземні студенти, кафедри 
очолили професори та доктори наук. Почали відкриватись власні інститути, наукові 
школи й центри, спеціалізовані ради по захисту дисертацій. За темпами і масштабами 
розвитку МДГУ імені Петра Могили почав переростати себе. Фактично університет 
став багатопрофільним. У гуманітарному університеті доктори технічних наук стали 
щорічно отримувати патенти на винаходи. Крім чисто гуманітарних спеціальностей, у 
МДГУ імені Петра Могили розширився випуск бакалаврів і магістрів з правознавства, 
фінансів і кредиту, екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого 
природокористування, комп’ютерних наук, комп’ютерної інженерії, приладобудування 
тощо. Тож логічною стала пропозиція Міністерства освіти і науки України, погоджена 
з Миколаївською обласною облдержадміністрацією про зміну статусу МДГУ імені Петра 
Могили. 

10 грудня 2008 р. відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1521-р 
Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили реорганізовано 
в класичний Чорноморський державний університет імені Петра Могили. 

За 15 років існування Миколаївської Могилянки ми переконалися, що в університеті 
навчаються найобдарованіші, найталановитіші, найпрогресивніші молоді люди. Вони 
успішні і швидко набирають силу мудрості. Дати їм освіту світового рівня є одним з 
найважливіших завдань. Цим опікується досвідчений і висококваліфікований профе-
сорсько-викладацький колектив. 

Видання, яке Ви тримаєте, допоможе ліпше пізнати освітянські витоки на 
Миколаївщині, зрозуміти специфіку підготовки кадрів у МФ НаУКМА – МДГУ імені 
Петра Могили – ЧДУ імені Петра Могили, розібратися у виборі тих напрямів і 
спеціальностей, які пропонує університет. Сподіваємось, що кожний читач знайде 
достатньо інформації, щоб зрозуміти, чим сьогодні живе ЧДУ імені Петра Могили. 

Отже, ласкаво просимо познайомитися із історією та сьогоденням університету, 
аби пройнятися «духом» Могилянки! 


