Звернення Голови наглядової ради ЧДУ імені Петра Могили
Круглов Микола Петрович – почесний професор Чорноморського
державного університету імені Петра Могили, народний депутат
України IV, V, VI скликань, голова Миколаївської обласної державної
адміністрації.

Доцільність відкриття у Миколаєві філії Національного універ-ситету «КиєвоМогилянська академія» з самого початку не викликала у мене сумнівів, попри спротив
деяких тодішніх високопосадовців. Класичний університет відповідав новому світосприйняттю, яке більшість з нас відчували в собі, хоча реальність навколо нас була
досить «похмурою». Багато підприємств просто зупинилось, решта взаємодіяла по
бартеру, а заробітну плату персоналу сплачувала власною продукцією… Але не можна
жити одним днем, не маючи перспективи. Тим більше не можна, якщо ти очолюєш
обласну виконавчу владу. Було розуміння: ми знаходимось в абсолютно новій ситуації
«постсоціалізму», ніхто не може написати нам «рецепт» перетворення існуючого
хаосу на нову діючу модель. Тобто необхідно працювати, як казав колись Франклін
Рузвельт, методом «планомірного пошуку можливостей». А це неможливо без розвитку
науки і без підготовки молодих фахівців із новим, відмінним від нашого, баченням
проблеми.
Тому в березні 1996 р. я звернувся до тодішнього Прем’єр-міністра України
Є. К. Марчука із листом, наслідком якого стало підписання 3 липня 1996 р. Постанови
Кабінету Міністрів України № 712 «Про створення Миколаївської філії Національного
університету «Києво-Могилянська академія».
Минуло 15 років. За цей час Миколаївська філія спочатку перетворилася в Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили, а нині – в
Чорноморський державний університет імені Петра Могили.
Втім, незалежно від зміни статусу, новий класичний університет стабільно посідає
чільне місце в загальнодержавних рейтингах, отримує схвальні відгуки в наукових та
інших професійних колах, а головне – випускники університету адаптовані до складних
ринкових відносин і постійно знаходять місця для працевлаштування не тільки на
Миколаївщині, а й в інших регіонах та за кордоном.
Добре пам’ятаю: у 1996 р. ініціативна група мала у своєму розпорядженні лише
одну невелику кімнату в недобудованому заводському корпусі на вулиці 68 Десантників, 10,
а нині, в 2011 р., університет має 11 сучасних навчальних, лабораторних й адміністративних корпусів. При бібліотеці діє найбільша в регіоні за місткістю читальна
зала, є власна актова зала, 2 спортивні, 3 тренажерні зали, діє 12 комп’ютерних класів,
відкриті сучасна студентська столова та затишні кафе.
Відомо, що успіх у підготовці кадрів залежить від якісного професорсько-викладацького
складу. Сьогодні в ЧДУ імені Петра Могили найбільша кількість серед усіх миколаївських
вищих навчальних закладів докторів наук, професорів та академіків різних галузевих
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