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Головним поштовхом виходу даної книги у світ стало обґрунтування безпосередньо-
го зв’язку між новоутвореним Миколаївським державним гуманітарним університетом 
ім. Петра Могили та навчально-освітніми закладами, що передували йому. В результаті 
кропіткої роботи стало чітко зрозуміло, що цей зв’язок полягає не стільки у спільній те-
риторії та архітектурних будівлях, скільки в історично сформованій духовно-
освітянській спадкоємності. 

Витоки культурно-просвітницьких традицій, які поширилися на освітні установи, що 
виникли пізніше, можна побачити вже у діяльності 58-го Празького полку. Таких тради-
цій дотримувались попередники МДГУ ім. Петра Могили і врешті-решт були успадкова-
ні ним. Серед них можна відзначити виховання у молоді патріотизму, активну культурно
-мистецьку діяльність (театральну, музичну тощо) та інтеграційні тенденції (діяльність 
полку спрямована на згуртування міської спільноти на підвалинах спільних інтересів, а 
не ізоляція в межах військового стану). Такі положення можна застосувати і до Свято-
Миколаївського братства та його церкви, що були безпосередньо пов’язані із Празьким 
полком. Ці заклади спрямовували свою діяльність на духовно-моральну освіту особового 
складу полку. Також можна виділити певні види діяльності, що були успадковані інши-
ми освітніми установами: видавнича, культурницька, благодійна діяльність тощо. 

Прогресивні реформи 60-х років ХІХ століття спричинили появу навчального закла-
ду, який сприйняв вже усталені культурно-освітні традиції, створивши нові. Це відома на 
той час Портова реміснича школа, що створена за сприяння генерал-губернатора 
Б. Глазенапа у 1862 році. Вона долучила до скарбниці культурно-освітньої спадщини по-
передників такі новації, як зосередження значної уваги на практиці, урахування індивіду-
альної свідомості молодої людини, система єдиних вимог до учнів й використання вели-
кої кількості наочних матеріалів. Однією з найбільш цінних рис освітянської спадщини є 
та значна увага, яка приділялась в Ремісничій школі всебічному й гармонійному розвит-
кові особистості. Навчальна програма не обмежувалася переліком технічно-спеціальних 
дисциплін, а містила комплекс гуманітарних предметів, що мають першорядне значення 
у формуванні світогляду молодої людини. Ці традиції пізніше можна спостерігати у ре-
місничому училищі № 2 та СПТУ-19, які стали прямими послідовниками Портової ре-
місничої школи. 

Значні результати у розповсюдженні освіти мало й міське початкове училище 
ім. М.В. Ломоносова, будівля якого на сьогодні складає частину кампусу МДГУ (до 
2001 р. – виробничі майстерні СПТУ № 19). Явними є безпосередні зв’язки школи із 
Празьким полком та його церквою, оскільки навіть священик полку був у викладацькому 
складі училища. 

Навіть за часів радянської влади, коли освіта типізувалася і підпорядковувалася зага-
льній схемі, попередники МДГУ ім. Петра Могили не тільки охороняли вищевказані до-
сягнення, а й створювали нові. Під час свого активного навчально-виховного процесу 
СПТУ-19 виробило за принципи своєї діяльності такі положення, як широка самостійна 
робота учнів, глибоке вивчення сучасної техніки, розвиток творчої ініціативи молоді. Ці 
принципи стали традиціями й ефективно використовувалися в МФ НаУКМА, а сьогод- 



 

 

ні – в Миколаївському державному гуманітарному університеті імені Петра Могили ком-
плексу Національного університету “Києво-Могилянська академія”. 

Відродження Києво-Могилянської академії у 1992 році посіяло надію серед патріо-
тично настроєних громадян України про створення вищих навчальних закладів нового 
типу. Перші роки діяльності цього Університету переконливо довели, що в Україні шви-
дкими темпами можна створити навчальний заклад, який поєднує кращі риси вищої осві-
ти радянських часів та досягнень провідних країн Заходу. Приклад КМА вселив надії у 
можливість створення новітніх навчальних закладів у регіонах. 

В 1995 році з’явилася ідея створення Миколаївської філії НаУКМА, а вже 17 січня 
1996 року вона була втілена у життя. Під час створення філії нею були сприйняті й роз-
винені певні усталені традиції, вироблені в попередні періоди історії нашої держави. 
Тобто невипадково МФ НаУКМА набула рис демократичності, загальнодоступності, 
професіоналізму кадрів, високої дисциплінованості, широкої теоретичної програми, чіт-
ко регламентованої педагогічної і наукової діяльності. Усі ці ознаки в тій чи іншій мірі 
були притаманні її попередникам, які змінювали один одного із зміною рівня історично-
го розвитку та суспільної системи. 

За 6 років свого існування, до моменту перетворення її на МДГУ ім. Петра Могили, 
МФ НаУКМА здійснила значний крок уперед, про що яскраво свідчать кількісні та якіс-
ні показники її роботи (див. таблицю). 

Для забезпечення рівня освіти, який відповідає міжнародним вимогам, філія має пос-
тійні та міцні зв’язки з різними міжнародними організаціями і закордонними університе-
тами. Розширюється практика запрошення провідних іноземних вчених для викладання в 
Академії, а також стажування наших студентів та викладачів у закордонних університе-
тах. 

Організація студентського життя йде через самоврядування. Вчорашнім школярам допо-
магає організовувати побут, дозвілля, розв’язати виникаючі конфлікти студентська колегія.  

В основу науково-дослідної роботи МФ НаУКМА покладений наш національний до-
свід, зокрема філософська концепція Петра Могили – органічне поєднання наукової та 
навчальної діяльності. Наукові дослідження здійснюються за схваленням Вченої ради і 
затвердженою ректором програмою.  

Основною метою утворення МФ НаУКМА є навчання та формування кадрового по-
тенціалу Українського Причорномор’я, нового покоління українського народу – грома-
дян України всіх національностей, здатних розбудувати Українську державу та інтегру-
вати її у світове співтовариство, відродження самосвідомості активної творчої частини 
суспільства. 

МФ НаУКМА може ефективно виконувати своє призначення тільки шляхом об’єд-
нання зусиль як освітянських закладів попереднього рівня, так і замовників майбутніх 
фахівців усіх існуючих рівнів: робітник, молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, ма-
гістр та інших. 

Для досягнення мети використовуються дві мови викладання: державна українська та 
міжнародна англійська. 



 

 

Другим стратегічним рішенням для досягнення мети є впровадження принципу віль-
ної творчої освіти (Liberal Arts Education), що використовується в Україні тільки в  
НаУКМА. 

Третім стратегічним рішенням є застосування сучасних інформаційно-комп’ютерних 
технологій – основи сучасного діловодства; це дає можливість користуватися фондами 
міжнародних наукових центрів та організацій. 

Згідно з Великою хартією європейських університетів, НаУКМА проголошує фунда-
ментальною основою університетського життя свободу в навчальній і науковій діяльнос-
ті. 

Миколаївська філія Національного університету “Києво-Могилянська академія” здій-
снює свою діяльність як національний університет зі статусом самоврядного 
(автономного) державного вищого навчального закладу, що діє на основі експеримента-
льних навчальних програм та індивідуальних нормативів організації навчально-
наукового процесу. 

Порівняльні показники динаміки розвитку МФ НаУКМА 

№ П о к а з н и к и  1996-
1997 н.р. 

1997-
1998 н.р. 

1998-
1999 н.р. 

1999-
2000 н.р 

2000-
2001 н.р. 

2001-
2002 н.р. 

1 Дані про абітурієнтів: 
подано заяв 
склали іспити 

  
299 
295 

  
497 
470 

  
596 
591 

  
493 
465 

    

2 Дані про набір 184 200 225 250     
3 Кількість студентів, які були відрахо-

вані 
16 31 9 -     

4 Кількість студентів, які взяли акаде-
мічні відпустки 

6 2 4 -     

5 Кількість поновлених студентів* - - - -     
6 Кількість переходів з одного факуль-

тету на інший 
30 1 -       

7 
  
  
  
  

Кількість викладачів: 
всього 
в т.ч. штатних 
З них: доктори-професори 
в т.ч. штатні 
кандидати наук-доценти 
в т.ч. штатні 

48  
(19)** 

15 
6 
1 
23 
9 

68  
(38)** 

34 
9 
5 
39 
21 

84  
(57)** 

47 
13 
7 
53 
30 

104 
(77)** 

80 
14 
11 
47 
33 

    

8 Кількість: факультетів 
департаментів 
кафедр 

2 
1 
5 

2 
2 
6 

3 
2 
10 

3 
2 
11 

    

9 Забезпеченість літературою 
(підручниками) 

3590 6883 10448 14448     

* Відраховані поновлювалися тільки в статус вільних слухачів 
** Кількість штатних одиниць 



 

 

У своїй діяльності МФ НаУКМА керується Конституцією та законами України, пос-
тановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, дек-
ретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також Поло-
женням МФ НаУКМА. Як особливо важливий об’єкт національної культурної спадщини 
МФ НаУКМА перебуває у функціональному управлінні Кабінету Міністрів України. 

Основними складовими вихованості, загальної і професійної культури випускника 
вузу мають стати: 

• професійна спрямованість і виробнича майстерність; 
• широкий кругозір й культурно-інтелектуальна ерудиція; 
• національна свідомість, демократизм, гуманізм, інтелігентність і моральна бездоган-

ність; 
• гармонія раціонального й емоційного, етичного й естетичного; 
• дисциплінованість і організованість, заповзятливість та ініціативність у повсякденній 

діяльності; 
• творче натхнення та оптимізм, здібність працювати цілеспрямовано на перспективу і з 

повною віддачею сил, підхоплювати цінні думки і оперативно втілювати їх у дію, від-
вертість і готовність до копіткої праці; 

• підвищена вимогливість до себе, конкурентоспроможність, розвинута потреба в само-
вдосконаленні, вміння систематично поглиблювати своє духовне багатство, зміцнюва-
ти фізичні сили і здоров’я. 

Національне виховання – це родинознавче, вітчизнознавче, українознавче виховання. 
Традиції українського виховання вимагають глибокої реалізації особистісного, людиноз-
навчого і українознавчого підходів у процесі навчання та виховання підростаючих поко-
лінь. 

Найуживаніші форми виховної роботи 

У Миколаївській філії та Миколаївському комплексі такими формами є: 
• посвята в студенти з прийняттям урочистої обітниці, конвокації (випуски) студентів, 

бал знайомств, презентації факультетів, департаментів; 
• початок нового навчального року загальноуніверситетськими лекціями видатних вче-

них та культурних діячів, уроками-зустрічами з письменниками, митцями, вченими; 
• відзначення визначних дат академії та філії, загальноуніверситетських подій, шкільних 

свят; 
• святкування днів започаткування та відродження КМА та філії, днів народження Гал-

шки Гулевичівни, пам’яті Петра Могили, гетьманів Петра Сагайдачного та Івана Мазе-
пи тощо; 

• відзначення державних свят, дат народного календаря, річниць, пов`язаних з видатни-
ми вченими, митцями, письменниками, державними діячами, історичними подіями; 

• відвідання найважливіших пам`ятних місць України, пов`язаних зі становленням 
Української держави та української культури; 

• творчі зустрічі з відомими культурними, державними й громадськими діячами, пись-
менниками й митцями, художніми колективами; 



 

 

• круглі столи, дискусії, традиційні для КМА різдвяні диспути, публічні лекції; 
• могилянські читання, студентські конференції, наукові семінари та гуртки; 
• випуск студентської газети “Вагант” та шкільних газет; 
• розробка науково-пошукової тематики “Видатні діячі – випускники КМА”; 
• творчі конкурси, олімпіади; 
• археологічні, історичні, фольклорні, екологічні експедиції; 
• екскурсії до визначних пам`яток культури, архітектури, історії; 
• студентські вечори, дискотеки; 
• огляди, фестивалі художньої самодіяльності; 
• робота студентського театру, художніх колективів, клубів за інтересами; 
• постійна діяльність Галереї мистецтв; 
• відвідання театрів, музеїв, художніх виставок; 
• робота спортивних секцій, спортивні змагання та спартакіади. 
Необхідність підготовки нового покоління висококваліфікованих фахівців незалеж-

ної України не викликає сумніву. Особливо гостро це питання стоїть на півдні країни, де 
традиційно відчувалася нестача національних кадрів. 

Відродження НаУКМА відбулося на хвилі боротьби України за незалежність, за пра-
во народу мати свою державу, свою мову, свою систему освіти. 

Створення МФ НаУКМА віддзеркалює ситуацію в регіоні. Традиційний монокуль-
турний розвиток Миколаївщини, спрямований на суднобудування, обумовив велику за-
лежність всіх сторін життя від цієї галузі промисловості. Розвиток освіти та науки також 
був обумовлений суднобудівним профілем. 

Провідний ВНЗ Миколаєва – Український державний морський технічний універси-
тет – також готував виключно висококваліфікованих технічних фахівців, і не тільки для 
Миколаєва, а й для всього Радянського Союзу. 

Зміни в суспільстві у зв’язку з розвалом СРСР викликали корінні зміни громадського 
життя. Майже зникла потреба у випускниках технічних ВНЗ, одночасно гостро відчулася 
нестача фахівців гуманітарного напрямку, особливо фахівців, які володіють іноземними 
мовами та сучасними інформаційними технологіями. Виходячи з цього, в основу ство-
рення МФ НаУКМА покладені наступні концептуальні положення. 

На підставі установчих документів Національного університету “Києво-Могилянська 
академія” Миколаївська філія здійснює свою діяльність як самостійна частина НаУКМА. 

Відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1994 р. № 238 “Про Універси-
тет “Києво-Могилянська академія” НаУКМА здійснює свою діяльність як національний 
університет зі статусом самоврядного (автономного) державного вищого навчального 
закладу, що діє на основі експериментальних навчальних програм та індивідуальних нор-
мативів організації навчально-наукового процесу. 

Миколаївська філія Національного університету “Києво-Могилянська академія” є ви-
щим навчальним закладом, покликаним реалізовувати в сучасній Україні історичну мі-
сію Києво-Могилянської академії – виховувати в атмосфері вільного творчого навчання 



 

 

високоосвічену, індивідуально неповторну особистість, здатну генерувати оригінальні та 
плідні для суспільства ідеї, незалежно мислити та діяти згідно з принципами добра і 
справедливості. Свою мету МФ НаУКМА реалізує через: 

• впровадження збалансованих між собою і побудованих на базі найпередовішого світо-
вого досвіду освітніх програм; 

• поєднання освітньої діяльності з науково-дослідною роботою; 
• орієнтацію на фундаментальні навчальні курси світового стандарту, що дають широку 

освіту, виховують культуру мислення і дадуть змогу випускникові МФ НаУКМА 
швидко реагувати на динамічні зміни в ринку праці; 

• орієнтацію на оригінальні авторські програми вибіркових навчальних курсів; 
• відбір найобдарованішої молоді для навчання; 
• створення інтенсивного духовного середовища, що сприяє вихованню незалежних, 

критично мислячих, національно свідомих особистостей; 
• запозичення передового світового досвіду й інтеграцію українського досвіду в світову 

освітню систему. 
Основними завданнями діяльності МФ НаУКМА є: 
• відродження Києво-Могилянської академії як навчального, наукового і просвітницько-

го центру, успадкування і збагачення її кращих традицій та інтеґрація в українські дер-
жавні й світові освітні структури; 

• збереження і розвиток традицій університетської освіти та наукової діяльності; 
• вивчення, розробка і запровадження в навчально-виховний процес нових прогресив-

них освітніх концепцій, сучасних педагогічних технологій та науково-методичних до-
сягнень; 

• задоволення потреб держави у підготовці фахівців; 
• задоволення потреб особистості у здобутті вищої освіти в обраній галузі; 
• поширення гуманістичного світогляду та знань, обмін науковою інформацією. 

Шляхи досягнення поставлених завдань 

Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань МФ НаУКМА: 
• розробляє і здійснює освітньо-професійні та освітньо-наукові програми різних ступе-

нів; 
• розробляє і здійснює програми підготовки кандидатів і докторів наук, проводить захи-

сти дисертацій із затвердженням результатів у встановленому порядку; 
• формує творчі колективи з найактуальніших напрямів науково-педагогічної, наукової і 

освітньої діяльності, залучаючи до них провідних українських та зарубіжних вчених; 
• організовує наукові з’їзди, конференції, симпозіуми, наради, зустрічі різного рівня, в 

тому числі й міжнародні; 
• видає наукові праці, підручники, навчальні посібники, методичну, довідкову та іншу 

літературу; 
• вивчає попит на фахівців і укладає від імені НаУКМА угоди з підприємствами, устано-

вами та організаціями з метою надання допомоги випускникам у працевлаштуванні. 



 

 

Принципи та особливості діяльності МФ НаУКМА 

Навчання в МФ НаУКМА базується на таких принципах: 
• дотримання згідно з Великою хартією європейських університетів свободи і демокра-

тії в навчальній діяльності як основи університетського життя; 
• пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей; 
• органічний зв’язок зі світовою та національною історією, культурою, традиціями; 
• органічне поєднання з пошуковою, експериментальною та науково-дослідною робо-

тою; 
• забезпечення творчого характеру навчання і академічної мобільності студентів в сис-

темі багаторівневої підготовки, створення найсприятливіших умов для вибору профі-
лю навчання відповідно до здібностей та інтересів спудеїв; 

• здійснення навчання на основі експериментальних програм та індивідуальних норма-
тивів його організації; 

• забезпечення викладання найновіших “випереджаючих” знань; 
• максимальне використання активних форм навчання; 
• дотримання єдності, наступності, неперервності та різноманітності в навчанні; 
• забезпечення гнучкості та прогностичності освіти; 
• реалізація виховних завдань в процесі спільної навчальної, виробничої та громадської 

діяльності спудеїв та співробітників МФ НаУКМА; 
• залучення до викладання в МФ НаУКМА і провідних вітчизняних та зарубіжних вче-

них, відрядження своїх працівників до закордонних навчальних закладів, установ і ор-
ганізацій з метою вивчення передового досвіду та підвищення кваліфікації; 

• забезпечення в основній компоненті освіти як гуманітарних, так і природничих навча-
льних дисциплін. 

На проведення навчально-виховного процесу та наукової діяльності у МФ НаУКМА 
не впливають політичні партії, громадські, релігійні організації та рухи. 

Підготовка фахівців може здійснюватися за трьома рівнями: бакалавр, спеціаліст, ма-
гістр. Навчання відбувається за власними нормативами та навчальними планами по три-
местрах: два довгих – зимовий та весняний, один скорочений – літній.  

Оцінка результатів навчання здійснюється за рейтинговою системою зі стобальною 
шкалою, що стимулює активну роботу студентів протягом триместру. 

Мовами викладання та навчання в МФ НаУКМА є українська та англійська. Викла-
дання іншими мовами дозволяється за погодженням із Вченою радою. Англійська мова 
вивчається у значно більшому обсязі, ніж передбачено міністерськими нормами. До того ж 
студенти мають можливість, в числі вибіркових дисциплін, вивчати другу іноземну мову. 

Однією з головних освітніх ідей є всебічна комп’ютерна грамотність студентів та 
співробітників філії. Кожен студент повинен оволодіти в необхідному обсязі комп’юте-
ром та іншими інформаційним системами, незалежно від напрямку підготовки. Для цьо-
го у філії є сучасний комп’ютерний центр, в якому кожен студент має доступ до комп’ю-
тера протягом 4-8 годин на тиждень. Також є обладнання для друку.  



 

 

Висока якість підготовки фахівців досягається ще й завдяки добрій підготовці абіту-
рієнтів до вступу в МФ НаУКМА, відбору кращих випускників шкіл – членів комплексу. 
Ця робота здійснюється протягом навчального року факультетом довузівської підготов-
ки. 

Практикується запрошення провідних іноземних вчених та добровольців Корпусу 
Миру для викладання в Академії, а також стажування наших студентів та викладачів у 
закордонних університетах. 
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