
 

 

4.3.4. Збірки “Наукові праці” та науково-методичні журнали 

 Згідно з постановою президії ВАК України від 9 червня 1999 р. № 1-05/7 до переліку № 1 наукових 
фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття нау-
кових ступенів доктора і кандидата наук, включені “Наукові праці” (Миколаївська філія Національного 
університету “Києво-Могилянська академія”) за напрямками: економічні науки, історичні науки. 

Згідно з постановою президії ВАК України від 9 лютого 2000 р. № 2-02/2 до переліку № 5 наукових 
фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття нау-
кових ступенів доктора і кандидата наук, включені “Наукові праці” (Миколаївська філія Національного 
університету “Києво-Могилянська академія”) за напрямками: педагогічні науки. 

Згідно з постановою президії ВАК України від квітня 2002 р. до переліку № 10 наукових фахових 
видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових 
ступенів доктора і кандидата наук, включені “Наукові праці” (Миколаївська філія Національного універ-
ситету “Києво-Могилянська академія”) за напрямками: політичні науки та екологія 
(сільськогосподарські науки). 

За термін видання збірки “Наукові праці” (Миколаївська філія Національного університету “Києво-
Могилянська академія”) 1998-2001 рр. надруковано в різних томах відповідну кількість секцій: економі-
чні науки – 4; історичні науки – 6; технічні науки – 3; екологія – 4; педагогічні науки – 2; філологічні 
науки – 1. 

Видано збірок “Наукових праць” МФ НаУКМА: 
1. Наукові праці. Т. І. – Миколаїв: МФ НаУКМА, 1998. – 10,5 умовн. друк. арк. 
• Вступна стаття – 1 ст. 
• Секція “Економіка” –2 ст. 
• Секція “Історія” – 15 ст. 
• Секція “Технічні науки” – 1 ст.  
• Секція “Екологія” – 1 ст. 
2. Наукові праці. Т. ІІ. – Миколаїв: МФ НаУКМА, 1999. – 11,75 умовн. друк. арк. 
• Секція “Історія” – 10 ст. 
• Секція “Економіка” – 7 ст. 
3. Наукові праці. Т. ІІІ. – Миколаїв: МФ НаУКМА, 1999. – 10,25 умовн. друк. арк. 
• Секція “Технічні науки” – 7 ст. 
• Секція “Екологія” – 10 ст. 
• Секція “Філологія” – 3 ст. 
4. Наукові праці. – Миколаїв: МФ НаУКМА, 1999. – Т. 4: Збірник наукових праць до щорічної науко-

во-методичної конференції “Могилянські читання-99”. – 14,0 умовн. друк. арк. 
• Секція “Історичні науки” – 10 ст. 
• Секція “Економічні науки” – 15 ст. 
• Секція “Педагогічні науки” – 17 ст. 
5. Наукові праці: Збірник. – Миколаїв: МФ НаУКМА, 2000. – Т. 5: Історичні науки. – 15,5 умовн. 

друк. арк. 
• Секція “Історичні науки” – 27 ст. 
6. Наукові праці: Збірник. – Миколаїв: МФ НаУКМА, 2000. – Т. 6: Екологія, технічні науки. – 9,25 

умовн. друк. арк . 
• Секція “Екологія” – 15 ст. 
• Секція “Технічні науки” – 10 ст. 
7. Наукові праці: Збірник. – Миколаїв: МФ НаУКМА, 2000. – Т. 7: Педагогіка. – 9,25 умовн. друк. 

арк. 
• Секція “Педагогіка” – 30 ст. 
8. Наукові праці: Збірник. – Миколаїв: МФ НаУКМА, 2000. – Т. 8: Історичні науки. – 20,5 умовн. 

друк. арк. 



 

 

• Секція “Історичні науки” – 36 ст. 
9. Наукові праці: Збірник. – Миколаїв: МФ НаУКМА, 2000. – Т. 9: Економічні науки. – 10,9 

умовн. друк. арк. 
• Секція “Економічні науки – 22 ст. 
10. Наукові праці: Збірник. – Миколаїв: МФ НаУКМА, 2000. – Т. 10: Історичні науки. – 16,0 

умовн. друк. арк. 
• Секція “Історичні науки” – 29 ст. 
11. Наукові праці: Збірник. – Миколаїв: МФ НаУКМА, 2000. – Т. 6: Екологія. – 11,5 умовн. друк. 

арк. 
12. Наукові праці: Збірник. – Миколаїв: МФ НаУКМА, 2001. – Т. 11: Екологія. – 11,5 умовн. 

друк. арк. 
• Секція “Загальна екологія” – 5ст 
• Секція “Біоагроекологія – 13 ст 
• Секція “Техноекологія” – 5 ст. 
13. Наукові праці: Збірник. – Миколаїв: МФ НаУКМА, 2001. – Т. 12: Політичні науки. – 16,5 

умовн. друк. арк. 
• Секція “Політичні науки” – 41 ст. 
14. Наукові праці: Збірник. – Миколаїв: МФ НаУКМА, 2001. – Т. 13: Педагогіка. – 14,00 умовн. 

друк. арк. 
• Секція “Педагогіка” – 24 ст. 
15. Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Миколаїв: МДГУ ім. П. Могили, 2001. – Ви-

пуск 1. – Педагогічні науки. – 19,75 умовн. друк. арк. 
• Серія “Педагогічні науки” – 30 ст. 
• Секція “Екологія” –23 ст. 
 
 
Видано студентських збірок: 
1. Студентські наукові студії: Збірник наукових робіт. Випуск І. – Миколаїв: МФ НаУКМА, 19-

98. – 10,5 умовн. друк. арк . 

• Секція «Суспільні (історико-філософські) науки» – 18 ст. 

• Секція “Економічні науки” – 14 ст. 
2. Студентські наукові студії: Збірник наукових робіт. Випуск ІІ. – Миколаїв: МФ НаУКМА, 

1999. – 23,0 умовн. друк. арк. 
• Секція “Суспільні (історичні та філософські) науки” – 8 ст. 
• Секція “Економічні науки” – 14 ст. 
• Секція “Суспільні (політичні) науки” – 12 ст. 
3. Студентські наукові студії: Збірник наукових робіт. Випуск ІІІ. – Миколаїв: МФ НаУКМА, 

2000. – 14,5 умовн. друк. арк. 
• Секція “Екологія” – 16 ст. 
• Секція “Економічні науки” – 26 ст. 
• Секція “Суспільні (гуманітарні) науки” – 27 ст. 
4. Студентські наукові студії: Молодіжний науковий журнал. – Випуск 1 (4). – 2001. – 19,5. 

умовн. друк. арк. 
• Секція “Політичні науки” – 19 ст 
• Секція “Економічні науки” – 4 ст. 
• Секція “Екологія” – 9 ст. 
• Секція “Філологія” – 6 ст. 
 



 

 

Збірки тез за матеріалами конференцій. 
 
Спудейські конференції: 
1. Миколаївська філія Національного університету “Києво-Могилянська академія”: сьогодення і 

майбуття. Щорічні Могилянські читання, 17 січня 1998 р. – Миколаїв: МФ НаУКМА, 1998. – 124 с. 
• Кількість доповідей – 42 
2. Україна в новому тисячолітті очима молодих фахівців: Збірник науково-публіцистичних статей 

за матеріалами спудейської конференції. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 1998. – 52 с. 
• Кількість доповідей – 27 
3. Атомна промисловість: точка зору молодих науковців: Матеріали науково-практичної конфере-

нції. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2000. – 104 с. 
• Кількість доповідей – 53 
 
Викладацькі конференції: 
Геоінформаційні системи і муніципальне управління: Збірник наукових праць до міжнародної 

науково-практичної конференції. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2000. – 160 с. 
• Кількість доповідей – 31 
Сучасні проблеми вищої освіти: Збірник доповідей до науково-практичної конференції. – Мико-

лаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 1998. – 144 с. 
• Кількість доповідей – 49 
 
Провідних миколаївських докторів та кандидатів наук залучено до редколегій збірника “Наукові 

записки НаУКМА”, що розширює можливості друкуватися власне викладачам та їх аспірантам, здо-
бувачам і студентам. Викладачі Миколаївської філії в складі редколегії збірника “Наукові записки 
Києво-Могилянської академії”: 

 
• Бандура В.М., доктор технічних наук – серія “Комп’ютерні науки”; 
• Бланк Ю.Й., доктор технічних наук – серія “Біологія та екологія”; 
• В’юн В.Г., доктор економічних наук – серія “Економічні науки”; 
• Дихта Л.М., доктор технічних наук – серія “Комп’ютерні науки”; 
• Добровольський В.В., кандидат технічних наук – серія “Біологія та екологія”; 
• Кондратенко Ю.П., доктор технічних наук – серія “Комп’ютерні науки”; 
• Кутковецький В.Я., доктор технічних наук – серія “Комп’ютерні науки”; 
• Мейжис І.А., доктор педагогічних наук – серія “Політологія”; 
• Рябенький В.М., доктор технічних наук – серія “Комп’ютерні науки”; 
• Ситник В.О., кандидат юридичних наук – серія “Правознавство”; 
• Тригуб П.М., доктор історичних наук – серія “Історія”; 
• Трунов О.М., кандидат технічних наук – серія “Комп’ютерні науки”; 
• Фісун М.Т., доктор технічних наук – серія “Комп’ютерні науки”. 


