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Звелнення дк чжтачів! 
 
 

 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили 
впевнено крокує своїм третім десятиліттям. Для вищого навчального 
закладу це зовсім незначний часовий проміжок, але, з іншого боку, 
пройдено відстань, на яку інші можуть витратити століття. 

Багато це чи мало? В історичному сенсі – це невеликий відрізок 
часу, але за цей строк було багато зроблено, невеликий колектив 
ентузіастів значно зміцнів і виріс, зробивши значний внесок у 
підготовку нової генерації висококваліфікованих фахівців в Україні. 

Уже у 2002 р. Миколаївська філія НаУКМА у багатьох аспектах 
досягла рівня головного університету і це призвело до її перетворення 
на самостійний Миколаївський державний гуманітарний університет 
імені Петра Могили. Але незважаючи на перехід у «вільне плавання» 
університет завжди залишався єдиним цілим – комплексом «Києво-
Могилянська академія», дотримуючись єдиної схеми навчання, яка 
побудована на концепції, що ґрунтується на принципах чесності, 
прозорості, демократичності та європейськості, зазначених у Хартії 
європейських університетів про вільне творче навчання. 

За два десятиліття університет виріс з Миколаївської філії 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» до Чорно-
морського національного університету імені Петра Могили, який займає 
флагманські позиції у підготовці спеціалістів вищої кваліфікації не 
лише у Північному Причорномор’ї, а й у всій Україні. Завдяки 
талановитим викладачам, студентам і випускникам про ЧНУ імені 
Петра Могили знають у всіх куточках світу, де студенти успішно 
продовжували навчання чи проходили стажування, перемагали у 
конкурсах і програмах, знаходили роботу чи подорожували. 

У діяльності ЗВО були і важкі часи. Так у 2004 р. університет 
мало не закрили, бажаючи приєднати до Миколаївського національ-
ного університету імені В. О. Сухомлинського. Причому тодішні 
«державні мужі» навіть не повідомили про таку свою «мудрість». 
Добре, що звістка про закриття дійшла від київських колег. Тоді, як 
і завжди, всі як один, викладачі і студенти, стали на захист рідного 
вузу. І перемогли. 

В умовах сучасної України, особливо останнім часом, змінився 
вектор національних цінностей. Раніше, коли заохочувалися посе-
редність і догідливість та процвітало лицемірство і цинізм, непросто 
було лишатися на позиціях вірності ідеалам просвітництва та 
гуманізму, пошуків істини, демократії, які заповідав Петро Могила. 

Для того, щоб узагальнити досвід та успіхи ЧНУ імені Петра 
Могили, ми пропонуємо ознайомитися з книгою «Чорноморський 
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національний університет імені Петра Могили. Документи і 
матеріали», яка дає можливість неупереджено і об’єктивно розглянути 
історичний шлях від ідеї заснування Миколаївської філії НаУКМА до 
Чорноморського національного університету імені Петра Могили. 

Читачі мають змогу «доторкнутися» до історичного джерела, 
оцінити та констатувати історичні факти, розкрити сутність події, 
сформувати ступінь довіри до істинності інформації. 

 
 
 

Л. П. Клименко, 
Ректор Чорноморського національного 

університету імені Петра Могили, 
доктор технічних наук, професор, 

заслужений діяч науки і техніки України 
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Від уйкляднжиів 
 

 

 
Чорноморський національний університет імені Петра, який виник на 

межі тисячоліть, є одним із найкращих навчальних закладів Півдня 

України. Він продовжує традиції української академічної освіти, 

започатковані Києво-Могилянською академією, професійної підготовки 

кадрів нової генерації та несе значний духовний потенціал Миколаївського 
сакрального центру. 

Києво-Могилянська академія – перший заклад вищої освіти в Україні 

та Східній Європі, заснований на базі Київської братської школи, яка в 

1615 р. отримала приміщення від високоосвіченої української шляхтянки 

Галшки Гулевичівни. У 1632 р. за ініціативою архімандрита Києво-

Печерської лаври Петра Могили, Київська братська школа об’єдналася з 
Лаврською школою, і отримала назву Києво-Могилянська колегія. У 

Гадяцькому договорі, підписаному гетьманом Іваном Виговським з Річчю 

Посполитою 1658 р., Києво-Могилянська колегія прирівнювалася до 

вищих навчальних закладів Європи того часу. У 1694 р. за царською 

грамотою, підтвердженою у 1701 р., колегія одержала статус закладу 
вищої освіти та почесний титул академії. У документах ХVІІІ ст. колегія 

вже називалася Києво-Могилянською академією. 

У Академії було вісім класів, а курс навчання тривав 12 років. До 

Києво-Могилянської академії приймали дітей козаків і місцевої 

аристократії, українського шляхетства й козацької старшини, гетьманів і 

міщан, духовенства і навіть селян. За 150 років існування в ній здобули 
освіту понад 25 тисяч студентів. Києво-Могилянська академія була 

центром духовності, освіти, науки та мистецтва. У її стінах розвивалася 

філософська думка України, носіями якої виступили Стефан Яворський, 

Феофан Прокопович, Іоанн Максимович, Григорій Кониський, Григорій 

Сковорода. Зі стін Академії вийшли автори історичних творів: Григорій 
Полетика, Микола Бантиш-Каменський, Максим Берлинський, Степан 

Лукомський, Яків Маркович, Петро Симоновський. Її вихованцями були 

відомі українські композитори Максим Березовський і Артем Ведель, 

художники-живописці й гравери Данило Галятовський, Григорій 

Левицький, Леонтій Тарасевич, Іван Мігура, архітектор Іван Григорович-

Барський. На чолі Української Козацької держави стояли діячі, які здобули 
освіту в Києво-Могилянській академії. Зокрема, в ній навчалися майбутні 

гетьмани Юрій Хмельницький, Іван Виговський, Іван Мазепа, Іван 

Самойлович, Пилип Орлик, Павло Полуботок. 

У 1817 р. російський царський уряд закрив Києво-Могилянську 

академію. У її приміщенні розташовувалася духовна семінарія та Київська 
духовна академія, яку було ліквідовано більшовицькою владою. 

Після здобуття Україною незалежності, у 1991 р., було створено 

Національний університет «Києво-Могилянська академія», який розташо-

вується в корпусах колишньої академії та Братського монастиря. 

17 січня 1996 р. Ухвалою Вченої ради Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» було засновано Миколаївську філію НаУКМА. 

 



Чклнкмклмьижз націкнальнжз унівелмжтет імені Петла Икгжлж 

 

– 6 – 

Рішення затверджено Постановою Кабінету Міністрів України 3 липня 

1996 р. Згодом, 13 березня 2002 р. Розпорядженням Кабінету Міністрів 

України на базі МФ НаУКМА, створено Миколаївський державний 

гуманітарний університет імені Петра Могили, а з 10 грудня 2008 р. 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України Миколаївський державний 

гуманітарний університет імені Петра Могили реорганізовано в 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили. Новою 

сторінкою в історії університету стало надання йому Указом Президента 

України Петра Порошенка 14 червня 2016 р. статусу національного. 

Дати уявлення про складний шлях становлення і розвитку 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили має на 

меті пропонований збірник документів і матеріалів. Збірник містить 

130 документів, переважна більшість яких публікується вперше. 

Розміщуючи документи у традиційному для подібних збірників 

хронологічному порядку, упорядники вважали за необхідне розділити їх на 

розділи: 

Перший розділ «Заснування (серпень 1995 – червень 1996)» містить 

документи про процес створення ЗВО. 

Другий розділ «Миколаївська філія НаУКМА (липень 1996 – березень 

2002)» вміщує матеріали діяльності МФ НаУКМА. 

Третій розділ «МДГУ імені Петра Могили (березень 2002 – грудень 

2008)» містить документи Миколаївського державного гуманітарного 

університету імені Петра Могили. Особливу увагу приділено матеріалам 

боротьби за збереження навчального закладу в 2004 р. 

Четвертий розділ «ЧДУ – ЧНУ імені Петра Могили (грудень 2008 – 

червень 2016)» містить документи про роботу Чорноморського державного 

університету імені Петра Могили та надання йому статусу національного. 

У «Додатках» подано об’ємні документи»: «Бізнес-план відкриття 

Миколаївської філії Національного університету «Києво-Могилянська 

Академія» (1995–1996 рр.)»; «Ольвійська Декларація Університетів: Академічні 

свободи, університетська автономія, наука і освіта для сталого розвитку. 

12 червня 2009 р.»; «Статут Всеукраїнської громадської організації 

«Асоціація університетів України». 29 листопада 2010 р.»; «Перспективна 

розгорнута програма діяльності ректора Чорноморського державного 

університету імені Петра Могили Клименка Л. П. на 2014–2019 рр.». 

 
   

 
Археографічне опрацювання документів, поданих у виданні, здійснено 

відповідно до усталених в Україні правил. Кожний документ забезпечено 

заголовком, в якому зазначено його порядковий номер у публікації, 

короткий зміст, дату і місце написання. За відсутності дати, її було 

встановлено за змістом документу, про що вказано у примітках. 

Документи супроводжуються легендою, де позначено місце зберігання 

документу. У легендах також зазначено автентичність документу (оригінал 

або копія). 
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Документи українською та російською мовами подано мовою 

оригіналу, до англомовних та інших закордонних документів долучено 

переклади українською мовою. 

Мовностилістичні особливості документів збережено. Явні друкарські 
помилки виправлено без застережень. 

Наукове археографічне видання «Чорноморський національний універси-

тет імені Петра Могили. Документи і матеріали» розраховане на науко-

знавців, архівістів, викладачів закладів вищої освіти і студентів. 

 

 
 

Ю. В. Котляр, 
завідувач кафедри історії 

Чорноморського національного університету 
імені Петра Могили, 

доктор історичних наук, професор 
 
 
 

І. С. Міронова, 
професор кафедри історії 

Чорноморського національного університету 
імені Петра Могили, 

доктор історичних наук, доцент 
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ЛКЗДІЛ 1 
 

 

ЗАМЙОВАЙЙЯ 
(мелйень 1995 – челвень 1996) 
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№ 1 

Звернення голови Миколаївської міської ради 

народних депутатів Бердникова А. Я. до Президента 

«Києво-Могилянської академії» професора Брюховецького В. С. 
стосовно питання відкриття в м. Миколаєві на базі ДП заводу 

імені 61 Комунара і КНВП «Триботехніка» філії Академії 

з 1 вересня 1996/1997 навчального року 

 
30 серпня 1995 р. 

м. Миколаїв 
 

Президенту 

Киево-Могилянской академии 

проф. Брюховецкому В. С. 

 
С целью развития южного региона Украины и подготовки местных 

кадров по социально дефицитным специальностям городской Совет народных 

депутатов не возражает рассмотреть вопрос об открытии в г. Николаеве 

на базе ГП з-да имени 61 Коммунара и НПП «Триботехника» филиала 

Академии, начиная с 1 сентября 1996/1997 учебного года. 

 
Председатель городского Совета 

народных депутатов А. Я. Бердников 

 
Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 

 
 

№ 2 

Звернення директора Миколаївської філії Центру розвитку 

і реконструкції економіки при Кабінеті Міністрів України 

Ревнюка П. Я. до президента Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» професора Брюховецького В. С. 
стосовно питання відкриття Миколаївської філії університету 

 
[1995 р.] 

м. Миколаїв 

 
Президенту 

Національного Університету 

«Києво-Могилянська Академія» 

проф. Брюховецькому В. С. 

 

З метою розвитку південного регіону України прошу розглянути 
питання про відкриття у Миколаєві філіалу Академії, де б готували 

фахівців з економіки, права та комп’ютерних технологій. 

 

Директор П. Я. Ревнюк 

 
Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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№ 3 

Клопотання начальника управління освіти 

Миколаївського обласного виконкому Журецького Я. І. 

до президента «Києво-Могилянської академії» професора 
Брюховецького В. С. стосовно питання відкриття в м. Миколаєві 

філії Академії з 1 вересня 1996/1997 навчального року 

 
31 серпня 1995 р. 

м. Миколаїв 

 
Президенту 

Киево-Могилянской академии 

проф. Брюховецкому В. С. 

 

С целью развития южного региона Украины и подготовки местных 
кадров по остродефицитным специальностям управление образования 

Николаевского облисполкома ходатайствует о рассмотрении вопроса об 

открытии в г. Николаеве филиала академии начиная с 1 сентября 

1996/97 учебного года. 

 

Начальник управления Я. И. Журецкий 
 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 

 

 

№ 4 
Лист президента Національного університету 

«Києво-Могилянська Академія» Брюховецького В. С. 

начальнику управління освіти Миколаївської обласної державної 

адміністрації Журецькому Я. І. стосовно питання відкриття 

в м. Миколаєві філії академії 

 
25 вересня 1995 р. 

м. Київ 

 

Начальнику управління освіти 

Миколаївської обласної державної 
адміністрації Я. І. Журецькому 

327000, м. Миколаїв, 

вул. Свердлова, 29 

 

Національний університет Києво-Могилянська Академія готовий 

розглянути питання про відкриття в м. Миколаєві філіалу академії. 
Вважаємо це важливим кроком на шляху розвитку освіти південних 

регіонів України. 

 

 З повагою 

Президент НаУКМА В. С. Брюховецький 
 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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№ 5 

Лист президента Національного університету 

«Києво-Могилянська Академія» Брюховецького В. С. 

голові Миколаївської міської Ради народних депутатів 

Бердникову А. Я. стосовно питання відкриття 

в м. Миколаєві філії академії 

 
25 вересня 1995 р. 

м. Київ 

 
Голові Миколаївської міської Ради 

народних депутатів 

Бердникову А. Я. 

327027, м. Миколаїв, пл. Леніна, 1 

 
Національний університет Києво-Могилянська Академія готовий 

розглянути питання про відкриття в м. Миколаєві філіалу академії. 

Вважаємо це важливим кроком на шляху розвитку освіти південних 

регіонів України. 

 
 З повагою 

Президент НаУКМА В. С. Брюховецький 

 
Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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№ 6 
Лист президента НаУКМА Брюховецького В. С., ректора НаУКМА 

Іванюка С. С., ректора Острозької Академії Пасічника І. Д., 
ректора МФ НаУКМА Клименка Л. П. прем’єр-міністру України 

Пустовойтенку В. П. стосовно організації військової підготовки 
офіцерів запасу в НаУКМА та його підрозділах 

 

24 жовтня 1995 р. 
м. Київ 

 

Прем’єр-міністру України 
В. П. Пустовойтенку 

 

Шановний Валерію Павловичу! 
 

Національний університет «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) 
перебуває у функціональному підпорядкуванні Кабінету Міністрів України 
і згідно з Указом Президента України від 19 травня 1994 р. № 238/94 є 
самоврядним державним вищим навчальним закладом, але, на жаль, має 
обмежені можливості у військово-патріотичному вихованні майбутньої 
еліти держави в порівнянні з університетами Міністерства освіти. 

Це пов’язано з тим, що НаУКМА та його підрозділи – Острозька академія 
та Миколаївська філія не занесені до переліку вищих навчальних закладів, 
які здійснюють військову підготовку студентів. 

Одним із завдань НаУКМА є сприяння єдності нації, державотворенню 
України та інтеграції її у світове суспільство. Для викладання багатьох 
дисциплін НаУКМА залучає провідних фахівців з кращих університетів 
світу, а для підготовки студентів широко використовується спілкування 
через мережу INTERNET. Саме тому велике значення надається мовам 
викладання і навчання, якими є державна – українська та міжнародна – 
англійська, згідно з п. 29 Статуту НаУКМА, затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 13 січня 1995 р. № 15. 

У зв’язку з поширенням міжнародного співробітництва Збройних Сил 
України, особливо в рамках міжнародної програми «Партнерство Заради 
Миру», коли зростає потреба у фахівцях, які вільно володіють англійською 
мовою, комп’ютерними системами обробки інформації та мають досвід 
спілкування, вважаємо доцільним організацію військової підготовки 
офіцерів запасу саме в НаУКМА та його підрозділах. 

Спеціалізована військова кафедра в межах НаУКМА по підготовці 
офіцерів запасу, орієнтованих на спільну миротворчу діяльність Збройних 
Сил ООН, стане яскравим свідченням активної політики Уряду та 
Міністерства оборони України щодо інтеграції з країнами світу. 

Загальний контингент військовозобов’язаних студентів-чоловіків, 
зацікавлених в отриманні військової освіти, взагалі по НаУКМА складає як 
мінімум 300 чоловік на рік. 

Керівництво і студенти комплексу НаУКМА сподіваються на Вашу 
підтримку у розв’язанні цієї важливої проблеми, що природно забезпечить 
свободу вибору змісту та форми освіти, гарантованої Конституцією України. 
 

Президент НаУКМА В. С. Брюховецький 
Ректор НаУКМА С. С. Іванюк 
Ректор Острозької Академії І. Д. Пасічник 
Ректор МФ НаУКМА Л. П. Клименко 

 

Патрон Університету: Президент України 
 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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№ 7 
Лист-підтримка від прокурора Миколаївської області 

Бондара Ю. Є. до президента Києво-Могилянської академії 
Брюховецького В. С. стосовно відкриття Миколаївської філії 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

 
27 листопада 1995 р. 

м. Миколаїв 
 

Президенту 
Києво-Могилянської академії 
Брюховецькому В. С. 

 
Прокуратура Миколаївської області повідомляє, що вона має потребу в 

підготовці кваліфікованих юристів. 
У зв’язку з цим прокуратура області зацікавлена у відкритті в 

м. Миколаєві філії ввіреної Вам академії 
 

З повагою, 
Прокурор 
Миколаївської області Ю. Є. Бондар 

 
Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 

 
 

№ 8 
Лист-підтримка від начальника управління юстиції 

Миколаївської державної адміністрації Шаталюка С. Д. 
до президента Києво-Могилянської академії професора 

Брюховецького В. С. стосовно відкриття Миколаївської філії 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

 
27 листопада 1995 р. 

м. Миколаїв 
 
Президенту 
Киево-Могилянской академии, 
профессору В. С. Брюховецкому, 
г. Киев 

 
Управление юстиции в Николаевской области уведомляет, что нуждается 

в подготовке высококвалифицированных юристов для учреждений юстиции 
и судов области. 

В связи с этим управление юстиции заинтересовано в открытии в 
городе Николаеве филиала вверенной Вам академии. 
 

С уважением 
начальник управления 
юстиции С. Д. Шаталюк 

 
Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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№ 9 

Лист-підтримка від першого заступника 

начальника управління Міністерства внутрішніх справ України 

в Миколаївській області Шапирка П. М. до президента 

Києво-Могилянської академії професора 

Брюховецького В. С. стосовно відкриття 

Миколаївської філії Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» 

 

27 листопада 1995 р. 
м. Миколаїв 

 

Президенту 

Киево-Могилянской академии, 

профессору В. С. Брюховецкому, 

гор. Киев 

 

Руководство УМВД Украины в Николаевской области уведомляет, что 

оно нуждается в подготовке высококвалифицированых юристов, экономистов 

и специалистов по компьютерной технологии. 

В связи с этим руководство УМВД заинтересовано в открытии в гор. 

Николаеве филиала вверенной Вам академии. 

 

І зам. НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ 

генерал-майор милиции П. М. Шапирко 

 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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№ 10 

Лист-підтримка від голови Ради Засновників корпорації 

«Машфилсмаз» і відкритого акціонерного товариства 

«Інженерно-виробничий центр мастильного та фільтруючого 

обладнання» кандидата технічних наук Чорного А. Ш. 

до ректора Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» кандидата філологічних наук 

Іванюка С. С. стосовно відкриття Миколаївської філії 

Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

 

29 листопада 1995 р. 

м. Миколаїв 

 

Ректору 

Национального Университета 

«Киево-Могилянская Академия» 

канд. филол. наук. 

Иванюку С. С. 

 

Руководство корпорации «Машфилсмаз» и открытого акционерного 

общества «Инженерно-производственный центр смазочного и фильтрующего 

оборудования», заинтересовано в подготовке специалистов в Николаевском 

филиале НаУКМА по следующим направлениям базового высшего 

образования: 

– 6.05.01 Экономика; 

– 6.01.01 Правоведение; 

– 02 Компьютерные информационные технологии 

Наша ежегодная потребность специалистов по указанным выше 

направлениям составляет примерно 8…10 человек (с учетом предприятий 

корпорации). 

 
Председатель Совета Учредителей 

Корпорации 

Председатель правления АО ИПЦ СФО Черный А. Ш. 

канд. техн. наук 

 
Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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№ 11 
Лист-підтримка від директора Миколаївського орендного 

підприємства «Кристал» Димова В. Ф. до президента 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

професора Брюховецького В. С. стосовно відкриття 
Миколаївської філії університету 

 

30 листопада 1995 р. 
м. Миколаїв 

 

Президенту 
Национального университета 
«Киево-Могилянская Академия», 
профессору Брюховецкому В. С. 

 

Предприятие завод «Кристалл» заинтересовано в подготовке в 
Николаевском филиале специалистов по следующим направлениям: 

1. Экономика 
2. Право 
3. Компьютерные и информационные технологии. 
 

Директор В. Ф. Дымов 
 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
 
 

№ 12 
Лист-підтримка від заступника генерального директора 
ОП «Миколаївський Глиноземний завод» Грінченка В. М. 

до президента Національного університету 
«Києво-Могилянська академія» професора Брюховецького В. С. 

стосовно відкриття Миколаївської філії університету 
 

1 грудня 1995 р. 
м. Миколаїв 

Президенту 
Національного Університету 
«Києво-Могилянська академія», 
проф. Брюховецькому В. С. 

 

Шановний В’ячеславе Степановичу! 
 

У нашому місті відкриті та продовжують відкриватися філіали різних 
навчальних закладів, частина з яких, на жаль, дають вкрай поверхову 
професійну підготовку, хоч беруть за це значні кошти. 

Тому дирекція орендного підприємства «Миколаївський глиноземний 
завод» зацікавлена в тому, щоб в нашому місті функціонував навчальний 
заклад, який давав би студентам фундаментальні знання. В такому вузі 
ми б змогли вести підготовку заводських стипендіатів, в тому числі з 
права, економіки, комп’ютерних та інформаційних технологій. 

Просимо Вас розглянути можливість відкриття у Миколаєві філіалу керо-
ваного Вами Національного Університету «Києво-Могилянська Академія». 
 

 З пошаною, 
 Заступник генерального  

директора ОП МГЗ В. М. Грінченко 
 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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№ 13 
Лист-підтримка від заступника генерального директора 

по кадрах «Чорноморського суднобудівного заводу» 
Яковлєва В. Ф. до президента Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» професора Брюховецького В. С. 
стосовно відкриття Миколаївської філії університету 

 
4 грудня 1995 р. 

м. Миколаїв 
 
Президенту 
Національного університету 
«Києво-Могилянська Академія» 
проф. Брюховецькому В. С. 
 

Підприємство зацікавлене в підготовці у Миколаївському філіалі 
академії фахівців в таких напрямках: 

1. Економіка 
2. Право 
3. Комп’ютерні та інформаційні технології. 
Підприємство готове завдати допомогу у відкритті Миколаївському 

філіалу академії. 
 
 Заступник генерального 

директора по кадрах В. Ф. Яковлев 
 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
 
 

№ 14 

Лист-підтримка від виконуючого обов’язки 

головного директора Державного підприємства 
«Суднобудівний завод імені 61 комунара» Черненка Д. О. 

до президента Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» професора Брюховецького В. С. 

стосовно відкриття Миколаївської філії університету 

 
4 грудня 1995 р. 

м. Миколаїв 

 

Президенту 

Національного Університету 

«Києво-Могилянська Академія» 
проф. Брюховецькому В. С. 

 

Дирекція підприємства зацікавлена в підготовці спеціалістів з права, 

економіки, комп’ютерних та інформаційних технологій у Миколаївському 

філіалі Академії. 
 

В. о. головного директора Д. О. Черненко 
 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 



Чклнкмклмьижз націкнальнжз унівелмжтет імені Петла Икгжлж 

 

– 18 – 

№ 15 

Лист-підтримка від начальника 

Управління Служби безпеки України в Миколаївській області 

генерал-майора Калініна В. М. до президента Національного 

університету «Києво-Могилянська академія» професора 

Брюховецького В. С. стосовно відкриття 

Миколаївської філії університету 

 
10 січня 1996 р. 

м. Миколаїв 

 
Президенту 

Национального университета 

«Киево-Могилянская академия» 

профессору Брюховецкому В. С., 

город Киев 

 
Информируем, что Управление Службы безопасности Украины по 

Николаевской области поддерживает намерения создания Николаевского 

филиала национального университета «Киево-Могилянской академии», где 

будет вестись подготовка специалистов по различным направлениям 

базового высшего образования. 

 
 Начальник Управления 

генерал-майор В. Н. Калинин 

 
Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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№ 16 
Схвальний лист від голови Комісії Верховної Ради України 

з питань культури і духовності Косіва М. 
до віце-прем’єр-міністра України Кураса І. Ф. 

стосовно підтримання концепції створення Миколаївської філії 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

 

7 березня 1996 р. 
м. Київ 

 

Віце-прем’єр-міністру України 
Курасу І. Ф. 

 

Копія: 327001 
м. Миколаїв 
вул. Адміральська, 34 
Миколаївська філія 
Національного університету 
«Києво-Могилянська академія» 

 

Шановний Іване Федоровичу! 
 

Комісія з питань культури і духовності підтримує концепцію створення 
Миколаївської філії Національного університету «Києво-Могилянська ака-
демія», яка знаходить численну схвальну підтримку з боку місцевих органів 
державного управління і самоврядування, освітянських і громадських 
організацій Миколаївщини, пройшовши передбачені чинним законодавством 
етапи акредитації і ліцензування Міністерством освіти України та 
вирішивши питання фінансування з боку держаних структур, без чого цей 
альтернативний щодо інших вузів міста заклад не може існувати. 
 

 З повагою, 
Голова Комісії М. Косів 

 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 
 
 

№ 17 
Прохання від виконуючого обов’язки голови 

Миколаївської обласної державної адміністрації Круглова М. П. 
до прем’єр-міністра України Марчука Є. К. про виділення з 

державного бюджету коштів на створення і фінансування філії 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

 

18 березня 1996 р. 
м. Київ 

 

Прем’єр-міністру України 
Марчуку Є. К. 

 

Шановний Євгене Кириловичу! 
 

В м. Миколаєві проводиться організаційна робота по створенню філії 
Національного університету «Києво-Могилянська Академія». 

Просимо розглянути можливість виділення з державного бюджету 
коштів на створення і фінансування філії в об’ємі 60 % від потреби. 

Кошторис додається. 
 

 Виконуючий обов’язки голови 
Облдержадміністрації М. П. Круглов 

 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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№ 18 

Клопотання голови Миколаївської міської Ради 

народних депутатів Бердникова О. Я. 

до прем’єр-міністра України Марчука Є. К. стосовно підтримання 

проекту постанови Кабінету Міністрів України про відкриття 

Миколаївської філії Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) 

 
18 березня 1996 р. 

м. Миколаїв 

 
Прем’єр-міністру України 

Є. К. Марчуку 

 
Шановний Євгене Кириловичу! 

 
Незважаючи на безсумнівно високий науково-технічний потенціал у 

суднобудуванні, місто Миколаїв за кількістю зайнятого населення 

знаходиться на 9 місці серед обласних центрів України, а за рівнем 

освіченості – на 21 з 25 можливих. 

«Монокультурний» розвиток навчальних закладів міста не сприяє 

гармонійному розвитку всього суспільства Миколаївської області. Це веде 

до від’їзду інтелектуально розвинутої молоді до інших міст. 

Виконуючи Указ Президента України від 12 вересня 1995 року 

№ 832/95 «Про основні напрями реформування вищої освіти в Україні» у 

м. Миколаєві проводяться роботи по відкриттю філії Національного 

університету «Києво-Могилянська академія». Це дозволить формувати 

кадровий потенціал країни та особливо українського Причорномор’я, 

надасть можливість створити висококваліфіковане кадрове середовище, 

наявність якого є однією з головних умов успішної реалізації перспектив-

них високотехнологічних проектів соціально-економічного розвитку 

Миколаївської області та міста. 

Знаючи Вашу освіченість та широту поглядів, прохаємо Вас 

підтримати наші клопотання, зусилля Національного університету «Києво-

Могилянська академія» (НаУКМА) та проект постанови Кабінету Міністрів 

України, що додається. 

Додаток: Проект постанови Кабінету Міністрів України. 

 
З повагою, 

Голова Миколаївської міської 

Ради народних депутатів О. Я. Бердников 

 
Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 
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№ 19 
Звернення миколаївських крайових організацій 

Всеукраїнського Товариства «Просвіта» імені Т. Г. Шевченка 
та Конгресу української інтелігенції 

до віце-прем’єр-міністра України Кураса І. Ф. і 
виконуючого обов’язки Миколаївської облдержадміністрації 

Круглова М. П. стосовно підтримки у створенні 
«Миколаївського навчального національно-культурного комплексу» 

при Національному університеті «Києво-Могилянська академія» 
 

12 квітня 1996 р. 
м. Миколаїв 

 

Віце-прем’єр-міністру України 
Курасу І. Ф. 
 

В. О. глави Миколаївської 
облдержадміністрації 
Круглову М. П. 

 

Миколаївські крайові організації Всеукраїнського Товариства «Просвіта» 
ім. Т. Г. Шевченка та Конгресу української інтелігенції звертаються до Вас за 
підтримкою у створенні «Миколаївського навчального національно- 
культурного комплексу» при Національному університеті «Києво-Могилянська 
Академія». Такий комплекс, окрім надання освіти державною мовою за 
наскрізними навчальними планами сучасних напрямків освіти /інформаційні 
технології, економіка, менеджмент та правознавство/, міг би стати осередком 
української культури в нашому регіоні. 
 

Голова обласної ради Конгресу 
української інтелігенції Н. Д. Колосовська 

 

Співголова Миколаївської організації 
Всеукраїнського товариства 
«Просвіта» ім. Тараса Шевченка В. П. Сліпець 

 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 
 
 

№ 20 
Повідомлення начальника відкритого акціонерного товариства 

«Дормашина» Голубова А. Б. начальнику 
Миколаївського обласного управління народної освіти 
Олійнику А. І. про припинення прийому спеціалістів, 

яких готує ПТУ-19 
 

16 квітня 1996 р. 
м. Миколаїв 

 

Начальнику областного управления 
народного образования 
Олейнику А. И. 

 

Ввиду сокращением объема производства АО «Дормашина» не планирует 
прием специалистов, которых готовит ПТУ-I9. 
 

Начальник ОК ОАО Дормашина А. Б. Голубов 
 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 
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№ 21 

Проект постанови Кабінету Міністрів України про утворення 

Миколаївської філії Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» 
 

Квітень 1996 р. 
м. Київ 

 

Проект 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

від квітня 1996 р. № 

КИЇВ 

 

Про утворення Миколаївської філії 
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія» 

 

Відповідно до Указу Президенту України від 12 вересня 1995 р. 

№ 832/95 «Про основні напрями реформування вищої освіти в Україні» 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Утворити Миколаївську філію і колегіум Національного Університету 
«Києво-Могилянська Академія» (НаУКМА), затвердити Статут філії, що 

додається. 

2. Визначити Миколаївську філію НаУКМА головним розробником 

Державно-регіональної програми «Миколаївський навчальний національно-

культурний комплекс». 
3. Міністерству економіки та Міністерству фінансів України передбачити 

необхідні асигнування у державному бюджеті для розробки і реалізації 

Програми. 

4. Міністерству освіти та Державній акредитаційній комісії України 

вжити заходи щодо видачі Миколаївській філії НаУКМА відповідної ліцензії. 

5. Миколаївській обласній державній адміністрації створити Наглядову 
раду для надання допомоги філії у збереженні матеріально-технічної  

бази, контролю за використанням фінансових ресурсів та допомоги у 

забезпеченні її життєдіяльності. 

6. Національному Університету «Києво-Могилянська Академія» надати 

допомогу Миколаївській філії та Колегіуму щодо забезпечення науково-
педагогічними кадрами та програмно-методичними матеріалами 

 

Прем’єр-міністр України Є. Марчук 

 

Міністр Кабінету Міністрів України В. Пустовойтенко 
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№ 22 
Пропозиція Міністерства освіти України 

про початок освітньої діяльності Миколаївської філії 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

 

18 квітня 1996 р. 
м. Київ 

 

Кабінет Міністрів 
України 
 

Віце-прем’єр-міністру 
І. Ф. Курасу 
 

Шановний Іване Федоровичу! 
 

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 06 квітня 
1996 року № 7409/68 щодо створення Миколаївської філії Національного 
університету «Києво-Могилянська академія», Міністерство освіти України 
пропонує п. 3 проекту відповідної постанови Кабінету Міністрів України з 
цього питання викласти в такій редакції: 

3. Миколаївській філії НаУКМА розпочати освітню діяльність після 
отримання ліцензії в установленому порядку. 
 

З повагою, 
заступник міністра В. П. Шепотько 

 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
 
 

№ 23 
Прохання генерального директора Державного підприємства 

«Суднобудівний завод імені 61 комунара» Черненка Д. А. 
до начальника регіонального відділу фонду держмайна України 

в Миколаївській області Казанського Є. М. про дозвіл здати в оренду 
корпус теоретичних занять УПК заводу Миколаївській філії 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

 

22 квітня 1996 р. 
м. Миколаїв 

 

Начальнику регионального 
отделения фонда госимущества 
Украины по Николаевской области 
Казанскому Е. М. 

  

Прошу разрешить сдачу в аренду корпус теоретических занятий УПК 
завода по адресу ул. 68 Десантников, 10 Николаевскому филиалу 
Национального Университета «Киево-Могилянская академия» на срок с 
1 мая 1996 года по 1 мая 2000 года. 
 

Генеральный директор Д. А. Черненко 
 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 
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№ 24 

Повідомлення Міністерства економіки України від 13.05.1996 

про недоцільність створення Миколаївської філії 

Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

 
13 травня 1996 р. 

м. Київ 

 
Міністерство фінансів України 

 
Мінекономіки, розглянувши питання про створення в м. Миколаєві 

Миколаївської філії Національного університету «Києво-Могилянська 

академія», повідомляє. 

В 1995/1996 навчальному році у вищих навчальних закладах 

ІІІ-ІV рівнів акредитації за напрямом підготовки фахівців з вищою освітою 

6.0501 «Економіка», 6.0601 «Право» та 6.0804 «Комп’ютерні науки» навчається 

відповідно 125,5 тис. чоловік, 55,6 тис. чоловік та 11,4 тис. чоловік. 

Загальний випуск з зазначених напрямах в 1995 році склав з 

«Економіки» – 14,3 тис. чоловік, «Право» – 5,8 тис. чоловік та «Комп’ютерні 

науки» – 1,3 тис. чоловік., в тому числі з денної форми навчання 

відповідно 6,5 тис. чоловік, 2,6 тис. чоловік та 1,3 тис. чоловік. 

Направлення на роботу отримали відповідно лише 55,4 %, 84,6 % та 66,9 %. 

Проектом державного контракту на підготовку фахівців зазначених 

профілів у 1996 році передбачено здійснити прийом відповідно 16,1 тис. 

чоловік, 8,4 тис. чоловік, 1,9 тис. чоловік проти 13,4 тис., 7,1 тис. та 

1,8 тис. чоловік, або більше на 20,1 %, 18,3 % та 5,6 %. 

Наведені дані дають підстави для висновку, що потреба в фахівцях з 

економіки, права та комп’ютерних наук, в основному, задовольняється і 

може бути вирішена в діючих вищих навчальних закладах при 

відпрацюванні механізму розподілу фахівців. 

Враховуючи викладене, а також те, що Державний бюджет на 1996 рік 

вже затверджений /створення нового вищого навчального закладу призведе 

до збільшення бюджетних видатків на утримання галузі «Освіта»/ вважаємо 

за недоцільне створювати Миколаївську філію Національного університету 

«Києво-Могилянська академія». 

 
Заступник міністра 

 
Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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№ 25 

Повідомлення Міністерства економіки України від 13.05.1996 

про доцільність розгляду питання стосовно створення 

Миколаївської філії Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» у 1997 р. 

 
13 травня 1996 р. 

м. Київ 

 
Міністерство фінансів України 

 
Мінекономіки, розглянувши питання про створення в м. Миколаєві 

Миколаївської філії Національного університету «Києво-Могилянська 

академія», повідомляє. 

В 1995/1996 навчальному році у вищих навчальних закладах ІІІ- 

ІV рівнів акредитації за напрямом підготовки фахівців з вищою освітою 

6.0501 «Економіка», 6.0601 «Право» та 6.0804 «Комп’ютерні науки» 

навчається відповідно 125,5 тис. ос., 55,6 тис. ос.та 11,4 тис. ос. 

Загальний випуск з зазначених напрямів в 1995 році склав з 

«Економіки» – 14,3 тис. ос., «Право» – 5,8 тис. ос. та «Комп’ютерні науки» – 

1,3 тис. ос., в тому числі з денної форми навчання відповідно 6,5 тис. ос., 

2,6 тис. ос.та 1,3 тис. ос. Направлення на роботу отримали відповідно 

лише 55,4 %, 84,6 % та 66,9 %. 

Проектом державного контракту на підготовку фахівців зазначених 

профілів у 1996 році передбачено здійснити прийом відповідно 16,1 тис. 

ос., 8,4 тис. ос., 1,9 тис. ос. проти 13,4 тис., 7,1 тис. та 1,8 тис. ос., або 

більше на 20,1 %, 18,3 % та 5,6 %. 

Наведені дані дають підстави для висновку, що потреба в фахівцях з 

економіки, права та комп’ютерних наук, в основному, задовольняється і 

може бути вирішена в діючих вищих навчальних закладах при 

відпрацюванні механізму розподілу фахівців. 

Враховуючи викладене, а також те, що Державний бюджет на 1996 

рік вже затверджений /створення нового вищого навчального закладу 

призведе до збільшення бюджетних видатків на утримання галузі 

«Освіта»/ вважаємо за доцільне повернутися до цього питання у 1997 році. 

 
Заступник міністра 

 
Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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№ 26 

Звернення президента Національного університету «Києво-

Могилянська академія» Брюховецького В. С. до голови Державної 

акредитаційної комісії Згуровського М. З. стосовно питання зміни 

ліцензованого обсягу 

 

[1996 р.] 

м. Київ 

 

Голові Державної акредитаційної комісії 

Згуровському М. З. 

 

Про зміну ліцензованого 

обсягу 

 

Виходячи з державних потреб просимо змінити ліцензований обсяг 

прийому студентів Національного університету «Києво-Могилянська Академія» 

(в тому числі для Миколаївської філії) за спеціальностями: 

 

 
Існуючий 

ліц. обсяг 

Пропонується 

встановити 

 

6.0501 Економіка 

7.050104 Фінанси і кредит 185 160 

6.0804 Комп’ютерні науки 

7.080405 Інтелектуальні системи обробки 

інформації і прийняття рішень 105 80 

6.0601 Право 

7.060101 Правознавство 75 125 

6.0403 Політологія 

7.040301 Політологія -- -- 

 

Разом 365 365 

 

 

Президент В. Брюховецький 

 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 
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№ 27 

Витяг з рішення засідання Державної акредитаційної комісії 

України про зміни ліцензованого обсягу прийому 

акредитованим вищим закладам освіти від 13 червня 1996 р. 
протокол № 2, додаток № 6 

 
13 червня 1996 р. 

м. Київ 

 

Витяг 
з рішення засідання Державної акредитаційної комісії України 

від 13 червня 1996 р. протокол № 2 

 

Додаток № 6 

 
3. Змінити ліцензований обсяг прийому акредитованим вищим 

закладам освіти: 

 

3.9. Національний університет «Києво-Могилянська академія» 

 

 
Існуючий 

ліц. обсяг 

Пропонується 

встановити 

ліц. обсяг 

 

6.0501 Економіка 

7.050104 Фінанси і кредит 110 185 

6.0804 Комп’ютерні науки 

7.080405 Інтелектуальні системи обробки 
інформації і прийняття рішень 30 105 

6.0708 Екологія 

7.070801 Екологія 25 50 

 

Всього 165 340 

 
(в тому числі для Миколаївської філії) 

 

 

Відповідальний секретар Гайдукевич Т. Є. 
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№ 28 

План набору студентів по МФ НаУКМА на 1996/1997 н. р. 

(відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії 

від 13.06.1996; протокол № 2, додаток 6, п. 3.9) 
 

20 червня 1996 р. 
м. Київ 

 

В. о. ректора МФ НаУКМА 

Клименко Л. П. 
 

Голові управління народної освіти 

Миколаївської облдержадміністрації 

Олійнику А. І. 

 
Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії від 

13.06.1996 (протокол № 2, додаток 6 п. 3.9.) доводимо до вас план набору 

студентів по МФ НаУКМА на 1996/1997 н. р. 

  

6.0501 Економік 

75 осіб 
7.050104 Фінанси і кредит 

 

6.0804 Комп’ютерні науки 

75 осіб 

7.080405 Інтелектуальні систем обробки 
 

6.0708 Екологія 

25 осіб 

7.070801 Екологія 

 

Всього 175 осіб 
 

 

Ректор НаУКМА С. Іванюк 
 



Дкиументж і мателіалж 

 

– 31 – 

 
 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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№ 29 

Кошторис витрат на 1996 рік 

Миколаївської філії НаУКМА 
1996 р. 

м. Миколаїв 

 

Кошторис витрат на 1996 рік Затверджую 

Миколаївської філії НаУКМА у сумі_____________ 

 Ректор____________ 

 

Найменування 
статей 

Разом 

I кв. 

1996 рік 

II кв. III кв. IV кв. 

млн 

крб 

дол. 

США 

млн 

крб 

дол. 

США 

млн 

крб 

дол. 

США 

Млн 

крб 

дол. 

США 

Ст. 1 Заробітна платня 4620 23451 - 261 1325 1451 7365 2908 14761 

Ст. 2 Нарахування 

на заробітну платню 
(37 %) 

1710 8677 - 97 490 537 2725 1076 5462 

Ст. 8 Стипендії 1260 6396 - - - 504 2558 756 3838 

Ст.12 Придбання 
обладнання 

14352 72856 - - - 7176 36428 7176 36428 

Інші витрати 

(ст.ст. 3, 5, 18) 
7994 40579 - 249 1264 1524 7736 6221 31579 

Разом 29936 151959 - 607 3079 11192 56812 18137 92068 

 
Головний бухгалтер /А. Голованова/ 

 
Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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ЛКЗДІЛ 2 
 

 

Ижиклаївмьиа філія 
ЙаОЗИА 

(лжйень 1996 – белезень 2002) 
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№ 30 

Постанова Кабінету Міністрів України 

Про утворення Миколаївської філії 

Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
від 3 липня 1996 р. № 712 

 
3 липня 1996 р. 

м. Київ 

 

Відповідно до Указу Президента України від 12 вересня 1995 р. № 832 
«Про основні напрями реформування вищої освіти в Україні» Кабінет 

міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Утворити Миколаївську філію і Миколаївський колегіум Національ-

ного університету «Києво-Могилянська академія». 

2. Визначити Миколаївську філію Національного університету «Києво-
Могилянська академія» головним розробником регіональної програми 

«Миколаївський навчальний національно-культурний комплекс». 

Міністерству економіки та Міністерству фінансів передбачати необхідні 

кошти у державному бюджеті, що виділяються на освіту, для фінансу-

вання діяльності зазначеної філії. 

3. Миколаївській філії Національного університету «Києво-Могилянська 
академія» розпочати освітню діяльність з 1996/97 навчального року після 

отримання в установленому порядку ліцензії на її провадження. 

4. Для створення нормальних умов функціонування Миколаївської 

філії Національного університету «Києво-Могилянська академія» обласній 

державній адміністрації та міськвиконкому створити наглядову раду  
з представників адміністрації, міськвиконкому, керівників провідних 

підприємств, установ та організацій міста Миколаєва і Миколаївської 

області. 

5. Національному університету «Києво-Могилянська Академія» надавати 

допомогу Миколаївській філії щодо забезпечення науково-педагогічними 

кадрами та програмно-методичними матеріалами. 
 

 

Прем’єр-міністр України П. Лазаренко 

 

Міністр 
Кабінету Міністрів України В. Пустовойтенко 
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№ 31 
Наказ президента Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» Брюховецького В. С. 
про утворення Миколаївської філії 

Національного Університету «Києво-Могилянська академія» 
від 05.07.1996 № 232  

м. Київ 
 

5 липня 1996 р. 
м. Київ 

Про утворення Миколаївської 
філії Національного Університету 
«Києво-Могилянська Академія» 
 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністру України № 712 від 3 липня 
1996 року 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Миколаївській філії НаУКМА розпочати освітню діяльність з 4 липня 
1996 року. 

2. Призначити Клименка Леоніда Павловича ректором Миколаївської 
філії НаУКМА за контрактом з 4 липня 1996 року. 

 

Президент Брюховецький В. С. 
 

 
 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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№ 32 

Прохання голови Миколаївської обласної державної адміністрації 

Круглова М. П. до ректора Миколаївської філії Національного 

університету «Києво-Могилянська академія» Клименка Л. П. 

про участь у Наглядовій Раді та створенні у Миколаєві 

національного центру вищої гуманітарної освіти для навчання 

та формування кадрового потенціалу Українського Причорномор’я 

 
16 серпня 1996 р. 

м. Миколаїв 

 
Керівнику підприємства, 

організації 

 
Постановою Кабінету Міністрів України № 712 від 3.07.96 у 

Миколаївській області створена філія Національного Університету «Києво-

Могилянська Академія» /НаУКМА/. 

Як особливо важливий об’єкт національної культурної спадщини 

НаУКМА перебуває у функціональному управлінні Кабінету Міністрів 

України зі статусом самоврядного державного вищого навчального 

закладу. 

Патроном НаУКМА є Президент України Леонід Кучма. 

Допомогу в забезпеченні життєдіяльності НаУКМА та контроль за його 

діяльністю здійснює Наглядова Рада 

Патроном Миколаївської філії НаУКМА погодився бути віце-прем’єр-

міністр України Кінах Анатолій Кирилович. 

Проект Положення про Наглядову Раду філії НаУКМА та проект її 

складу наведені у додатку. 

Прошу Вас взяти участь у Наглядовій Раді та створенні у Миколаєві 

національного центру вищої гуманітарної освіти для навчання та 

формування кадрового потенціалу Українського Причорномор’я. 

Положення про Наглядову Раду додається. 

 
З повагою, 

голова облдержадміністрації М. П. Круглов 

 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ МФ НаУКМА 

 
1. Загальне керівництво Університетом здійснює Наглядова Рада, яка 

складається зі спонсорів Університету – державних органів, установ, 

кооперативних і недержавних приватних організацій, юридичних та 

фізичних осіб – як з України, так і з інших держав. Керує Наглядовою 

Радою її Президент, що обирається прямим таємним голосуванням 

терміном на п’ять років, і виконавчий комітет, кількісний склад якого 

встановлює Наглядова Рада. 

2. Член Наглядової Ради робить внесок не менше як 20 000 амери-

канських доларів (або еквівалентну суму в інших грошових одиницях), і 
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обов’язково бере постійну участь в управлінні Університетом та в розбудові 

його. Розмір вступного внеску для іноземних членів – 50000 $. Вступний 

внесок може вимірюватись й відповідними еквівалентами – 

інтелектуальним, матеріальним і т. ін. Членство може бути індивідуальним 

та асоційованим. 

Через кожні п’ять років члени Наглядової Ради підтверджують свої 

повноваження. 

3. Наглядова Рада: 

– розробляє і затверджує в межах Положення про філію регламент 

своєї роботи; 

– бере постійну й активну участь в розбудові Університету; 

– надає допомогу в пошуках додаткових джерел фінансування 

Університету, сприяє встановленню його зв’язків з діловими колами як 

України, так і зарубіжних держав; 

– розглядає основні питання діяльності Університету; 

– ухвалює рішення з питань економічного і соціального розвитку 

Університету; 

– за поданням Вченої Ради вносить пропозиції про зміни в Статуті 

Університету; 

– може ставити перед Вченою Радою питання про дострокове 

переобрання ректора за мотивованим поданням 2/3 Наглядової Ради. 

4. Наглядова Рада створює постійні й тимчасові комісії (фінансову, 

навчально-методичну, соціологічну, інформаційну та інші), які контролюють 

діяльність ректорату та відповідних служб Університету. Переліку і склад 

комісій визначається самою Наглядовою Радою. 

5. Наглядова Рада збирається не менше двох разів на рік. Позачергове 

її засідання може бути скликане за ініціативою ректора, Вченої Ради або 

20 % членів Наглядової Ради. Комісії Наглядової Ради проводять робочі 

засідання не рідше, ніж раз на квартал. 

6. Імена членів Наглядової Ради навічно викарбовуються на Хвальній 

дошці, їм видається диплом почесного протектора Університету «Києво-

Могилянська академія», вони приймаються до Києво-Могилянського 

Братства і користуються всіма правами його члена. 

7. Члени Наглядової Ради мають право щороку рекомендувати до 

навчання одного абітурієнта, з них – раз на чотири роки один студент 

навчається безкоштовно. 

8. Зміни до Положення про Наглядову Раду вносяться спільним 

рішенням Наглядової Ради та Вченої Ради Університету. 

 
Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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№ 33 

Прохання ректора Миколаївської філії 

Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

Клименка Л. П. до директора заводу «Екватор» Ромашкана В. Х. 

про продаж піонерського табору «Кінбурнська коса» 

 
28 березня 1997 р. 

м. Миколаїв 

 
Директору заводу «Екватор» 

Ромашкану В. Х 

 
Шановний Вільгельме Харитоновичу! 

  
Постановою Кабінету Міністрів України від 03.07.96 за № 712 у 

Миколаєві створено філію Національного університету «Києво-Могилянська 

Академія» як державний вищий навчальний заклад. 

Зараз підготовка бакалаврів в університеті ведеться за трьома 

напрямками: економіка, екологія та комп’ютерні технології. З першого 

вересня 1997 року починається підготовка за напрямками: право-

знавство, політологія та державне управління. 

Прошу Вас для створення бази для підготовки студентів-екологів та 

студентського спортивного табору продати університету належний Вам 

піонерський табір «Кінбурнська коса», розташований на території 

заповідника. 

Продажа табору буде значним внеском у становлення університету. 

 
З повагою, 

ректор Л. П. Клименко 

 
Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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№ 34 
Протокол № 23 засідання Правління АТВТ «Завод Екватор» 

про продаж дитячого оздоровчого табору «Таврія» 
Миколаївській філії Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» 
від 31 березня 1997 р. 

 

31 березня 1997 р. 
м. Миколаїв 

 

ПРОТОКОЛ № 23 
засідання Правління АТВТ «Завод Екватор» 

 

м. Миколаїв від 31 березня 1997 р. 
 

Були присутні: 
В. о. Голови Правління В. Х. Ромашкан 

 

Члени Правління: Є. П. Мазець 
С. А. Кантор 
В. І. Бондаренко 
В. Д. Нерубальщук 

 

Запрошений: заст. директора по побуту Сулейманов А. І. 
 

Порядок денний: 
 

1. Про продаж дитячого оздоровчого табору «Таврія». 
Доповідач – Сулейманов А. І. 

 

Слухали: заступника директора по побуту Сулейманова А. І. з питання 
звернення Миколаївської філії Національного університету «Києво-
Могилянська академія» (лист № 47 від 28.03.97) з проханням про продаж 
їм дитячого оздоровчого табору «Таврія», з метою створення бази для 
підготовки студентів-екологів та студентського спортивного табору. 

Завод «Екватор» не в змозі проводити ремонтні роботи і утримувати 
табір діючим. В 1994–1995 роках табір здавався в оренду. В 1996–1997 ро-
ках бажаючих взяти табір в оренду не знайшлося. 

 

Прийняли рішення: в зв’язку з складним економічним становищем 
заводу і неможливістю в подальшому бути власником дитячого 
оздоровчого табору «Таврія», Правління дає згоду на його продаж 
Миколаївській філії Національного університету «Києво-Могилянська 
академія». Кошти від продажу використати для розвитку зони відпочинку 
«Лазурне-2» (с. Рибаківка). 
 

В. о. Голови Правління В. Х. Ромашкан 
 

Члени Правління: Є. П. Мазець 
С. А. Кантор 
В. І. Бондаренко 
В. Д. Нерубальщук 

 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 
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№ 35 
Витяг з протоколу № 42 засідання комітету профспілки 

об’єднання АТВТ «Завод Екватор» про перспективу  
ункціонування оздоровчого табору «Таврія» від 2 квітня 1997 р. 

 

2 квітня 1997 р. 
м. Миколаїв 

 

СЛУШАЛИ: т. Сулейманові А. И. – зам. директора, начальник ЖКХ 
О перспективе функционирования о/л «Таврия» 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Учитывая тяжелое финансовое положение на предприятии 
профком дает согласие администрации завода на продажу л/л «Таврия» с 
использованием средств от продажи для развития б/о «Лазурное-2» 
(с. Рыбаковка). 

К. Ю. Аржаткин 
 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 
 
 

№ 36 
Протокол № 4 засідання Спостережної Ради АТВТ «Завод Екватор» 

про продаж дитячого оздоровчого табору «Таврія» 
Миколаївській філії НаУКМА 

 

1997 р. 
м. Миколаїв 

 

Протокол № 4 
засідання Спостережної Ради АТВТ «Завод Екватор» 

 

Були присутні: 
Голова Ради – Чалий В. С. 
Члени Ради – Жиляєв О. С. 

Мяснікова Т. О. 
Зима В. К. 
Хомуленко О. П. 

Порядок денний: 
  

1. Про продаж дитячого оздоровчого табору «Таврія» Миколаївській 
філії НаУКМА. 

Обговоривши звернення Миколаївської філії Національного універси-
тету «Києво-Могилянська академія» про продаж їм дитячого оздоровчого 
табору «Таврія», який належить АТВТ «Завод Екватор», враховуючи важке 
економічне становище заводу, згоду Правління АТВТ і профспілки заводу. 

Прийняли рішення: дати згоду на продаж дитячого оздоровчого 
табору «Таврія» Миколаївській філії Національного університету «Києво-
Могилянська Академія» з використанням одержаних коштів від продажу 
для розвитку зони відпочинку «Лазурне-2», та поповнення статутного фонду. 

 

Голова Ради – Чалий В. С. 
Члени Ради – Жиляєв О. С. 

Мяснікова Т. О. 
Зима В. К. 
Хомуленко О. П. 

 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 
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№ 37 

Згода правління АТВТ «Завод Екватор» і профспілкового комітету 

на продаж дитячого оздоровчого табору «Таврія» 

Миколаївській філії Національного університету 
«Києво-Могилянська академія» 

 
5 травня 1997 р. 

м. Миколаїв 

 
Начальнику 
Регіонального відділення 

Фонду держмайна України 

по Миколаївській області 

КАЗАНСЬКОМУ Є. М. 

327017, м. Миколаїв, пр. Леніна, 67 

 
Про продаж дитячого оздоровчого 

табору «Таврія» 

 
До нас звернулось з листом № 47 від 28.03.97 керівництво 

Миколаївської філії Національного університету «Києво-Могилянська 

академія» з проханням продати дитячий оздоровчий табір «Таврія». 
Правління АТВТ «Завод Екватор» і профспілковий комітет дали згоду 

на продаж дитячого оздоровчого табору «Таврія» з умовою, що кошти від 

продажу будуть направлені на розвиток бази відпочинку «Лазурне-2» в 

с. Рибаківка. 

Одержана згода Спостережної Ради АТВТ «Завод Екватор». 

Просимо оформити договір купівлі-продажу дитячого оздоровчого 
табору «Таврія» без зміни статутного фонду АТВТ «Завод Екватор». 

 
Додатки: 
1. Лист Миколаївської філії Національного університету «Києво-

Могилянська академія» № 47 від 28.03.97. 

2. Виписка з протоколу № 42 засідання комітету профспілки АТВТ 

«Завод Екватор». 

3. Протокол № 4 засідання Спостережної Ради АТВТ «Завод Екватор». 
4. Протокол № 23 від 31.03.97. засідання Правління АТВТ «Завод 

Екватор». 

 
В. о. Голови Правління 

АТВТ «Завод Екватор» В. Х. Ромашкан 

 
Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 
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№ 38 

Повідомлення першого заступника міністра 

машинобудування, військово-промислового комплексу 

і конверсії України Забари В. М. 
голові Миколаївської міської ради Бердникову О. Я. 

щодо можливості передачі безкоштовно приміщення ПТУ-19 

на баланс Миколаївської філії Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» 

 
16 травня 1997 р. 

м. Київ 
 

Голові Миколаївської міської Ради 

Бердникову О. Я. 

327001, м. Миколаїв, пл. Леніна, 1 
 

копія: Генеральному директору 

ДП «Суднобудівний 

завод ім. 61 комунара» 

327014, м. Миколаїв, 

вул. Адміральська, 38 
 

Шановний Олександр Якович! 

 

Мінмашпром розглянув Ваше звернення щодо можливості передачі 

безкоштовно приміщення ПТУ-19, за адресою м. Миколаїв, вул. 68-десантни-
ків, 10 з балансу ДП «Суднобудівний завод ім. 61 комунара» на баланс 

Миколаївської філії Національного університету «Києво-Могилянська 

Академія» та повідомляє. 

Реконструкція ПТУ-19 здійснювалась згідно з комплексним планом 

реконструкції ДП «Суднобудівний завод ім. 61 комунара» і була включена 

до першої черги плану реконструкції підприємства. Фінансування робіт 
здійснювалося з державного бюджету за рахунок промислового будівництва. 

Починаючи з 1991 року до введення в експлуатацію, фінансування робіт 

по реконструкції ПТУ-19 проводилося за рахунок коштів підприємства. 

Враховуючи необхідність формування висококваліфікованого кадрового 

потенціалу Українського Причорномор’я Мінмашпром не заперечує щодо 
використання приміщення ПТУ-19, за адресою м. Миколаїв, вул. 68-

десантників, 10, яке знаходиться на балансі ДП «Суднобудівний завод  

ім. 61 комунара» Миколаївською філією Національного університету 

«Києво-Могилянська Академія» на умовах оренди. 

Разом з тим вважаємо за доцільне умови оренди погодити з 

Мінмашпромом. 
 

Перший заступник міністра В. М. Забара 

 
Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 
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№ 39 

Витяг № 2971 з Єдиного державного реєстру підприємств 

і організацій України 

 
17 червня 1997 р. 

м. Миколаїв 
 

МИНИСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАИНЫ 

ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТАТИСТИКИ 

327001 г. Николаев, ул. Спасская, 75, тел. 35-20-49 
 

ВЫПИСКА № 2971 

ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРЕДПРИЯТИЙ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ УКРАИНЫ 

 
НИКОЛАЕВСКИЙ ФИЛИАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

«КИЕВО-МОГИЛЯНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

Идентификационный код 23623471 

Признак лица БЕЗ ПРАВА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

Головное предприятие 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
«КИЕВО-МОГИЛЯНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

254070 г. КИЕВ, ПОДОЛЬСКИЙ Р-Н, 

ул. СКОВОРОДЫ ГРИГОРИЯ, д. 2, 

КОРП. 1 

Организационно-правовая 
форма (КОПФ) 

500 ФИЛИАЛ 

Местонахождение 

(СОАТО) 

4840137200 327003 

г. НИКОЛАЕВ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-Н, 

ул. 68 МОРСКИХ ДЕСАНТНИКОВ, д. 10 

Орган управления 06134 (СООГУ) КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ 

Форма собственности (КФС) 31 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ 

Виды деятельности: (ОКНОХ) 

92110 ПОДГОТОВКАКАДРОВ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

_________________________________________________ 

Признак внешнеэкономической деятельности 

Руководитель 
КЛИМЕНКО ЛЕОНИД ПАВЛОВИЧ 

Телефон 354033 

Орган регистрации 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

Дата регистрации  
(перерегистрации) 

31.01.96 № решения 314-Ф 

Дата выдачи 

(внесения изменений) в ЕГРПОУ 
17.06.97 

Дата выдачи справки 17.06.97 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА П. В. ИВАНИЦКИЙ 
 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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№ 40 

Повідомлення начальника Очаківського районного відділу 

земельних ресурсів Єрмолаєвої Г. С. ректору Миколаївської філії 

Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

Клименку Л. П. стосовно площі земель, на яких розташований 

піонерський табір «Таврія» ПО «Екватор» 

 
16 липня 1997 р. 

м. Очаків 

 
Ректору Николаевского филиала 

Киево-Могилянской Академии 

КЛИМЕНКО Л. П. 

  
Очаковский районный отдел земельных ресурсов сообщает, что 

согласно земельно-учетным документам площадь земель, на которых 

расположен пионерлагерь «Таврия» ПО «Экватор» составляет 3,8 га, в том 

числе под застройкой – 3,8 га, что находятся в ведении Покровского 

сельского совета. 

Материалы отвода земель и Государственный акт на право пользования 

землей по вышеуказанному объекту отсутствуют. 

 
Начальник Очаковского районного 

отдела земельных ресурсов Г. С. Ермолаева 

 
Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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№ 41 

Пропозиція командуючого Чорноморським флотом 

віце-адмірала Комоєдова В. до заступника Міністра Оборони – 

командуючого ВМС України віце-адмірала Єжеля М. Б. 

стосовно питання розформування військових частин 

в м. Миколаїв 

 

17 вересня 1998 р. 

м. Севастополь 

 

Заместителю Министра Обороны – 

Командующему ВМС Украины 

вице-адмиралу Ежелю М. Б. 

335071 г. Севастополь, в/ч А-0225 

 

Уважаемый Михаил Брониславович! 

 

В соответствии с планом проведения оргштатных мероприятий на 

Черноморском флоте, утвержденным ГШ ВМФ с 1 декабря 1998 года расфор-

мировываются все воинские части Черноморского флота в гор. Николаеве, 

размещенные в 3-х военных городках: в/г № 3 (ул. Набережная, 29) 

22 здания, земельный участок площадью 3,2 га; в/г № 85 (ул. Чигрина, 82 и 

ул. Садовая, 29 а), 3 здания, из них одно общежитие (305 мест), один жилой 

дом, один ТП-489, земельный участок площадью 0,61 га; в/г № 26, детский 

сад № 14 «Морячок» (ул. Артиллерийская, 6), два здания, земельный участок 

площадью 0,21 га. 

Предлагаю: 

1. Согласно приложения № 1 к соглашению между РФ и Украиной о 

параметрах раздела ЧФ принять ВМС Украины в/г № 3 полностью, а 

также общежитие на 305 мест по ул. Чигрина, 82 (в/г № 85) с ТП-489, 

которое не вошло в приложение № 1. 

2. Жилой дом по ул. Садовая, 29 а (в/г № 85) и детский сад № 14 (в/г № 26) 

передать местным органам власти г. Николаева. 

3. Образовавшиеся задолженности перед коммунальными службами 

г. Николаева за электро-водо-газо-теплоснабжение военных городков № 26 

(детсад), № 85 (общежитие), в которых находятся военнослужащие и 

члены их семей Черноморского флота РФ и Военно-Морских Сил Украины 

оплатить пропорционально количеству указанных военнослужащих за счет 

средств ЧФ РФ и ВМСУ, для чего назначить двухстороннюю комиссию из 

специалистов. 

 

С уважением 

Вице-адмирал В. Комоедов 

 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 
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№ 42 

Лист Міністра освіти України Згуровського М. З. 

до ректора Миколаївської філії Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» Клименка Л. П. 

стосовно питання передачі приміщень ПТУ № 19 м. Миколаєва 

на баланс Миколаївської філії НаУКМА 

 

30 жовтня 1998 р. 

м. Київ 

 

Ректору Миколаївської філії 

Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» 

Клименку Л. П. 

 

Міністерство освіти України розглянуло Ваш лист щодо передачі 

приміщення ПТУ № 19 м. Миколаєва по вул. Акіма, 2 на баланс 

Миколаївської філії Національного університету «Києво-Могилянська академія». 

Повідомляємо, що до Міносвіти України неодноразово зверталося 

керівництво та колектив державного підприємства «Суднобудівний завод 

імені 61 комунара» про недоцільність закриття ПТУ № 19 м. Миколаєва 

оскільки училище є основною базою з підготовки робітничих кадрів для 

цього підприємства. 

Крім того, відповідно до частини четвертої статті 49 Закону України 

«Про професійно-технічну освіту» майно /об’єкти, споруди, основні 

фонди/ навчальних закладів і установ професійно-технічної освіти, що 

перебувають у державній власності, може вилучатися засновником лише 

за умови подальшого використання цього майна і коштів, одержаних від 

його реалізації, на розвиток професійно-технічної освіти. 

У зв’язку з цим передача приміщень училища на баланс університету 

буде суперечити вимогам вищезазначеного закону. Саме таку правову 

оцінку можливим фактам передачі дає Мінюст України у своєму листі до 

Міносвіти. 

Враховуючи викладене Міністерство освіти України вважає передачу 

приміщень ПТУ № 19 м. Миколаєва на баланс Миколаївської філії НаУКМА 

недоцільною. 

 

Міністр М. З. Згуровський 
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№ 43 

Прохання ректора Миколаївської філії Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» Клименка Л. П. до прем’єр-міністра 

України Пустовойтенка В. П. про вирішення питання передачі 
військового містечка № 3 (вул. Набережна, 29) на баланс 

Миколаївської філії НаУКМА безкоштовно 

 
10 листопада 1998 р. 

м. Миколаїв 
 

Прем’єр-міністру України 

Пустовойтенку В. П. 

 

Шановний Валерію Павловичу! 

 
Відповідно до Указу Президента України від 12 вересня 1995 р. № 832 

«Про основні напрями реформування вищої освіти в Україні» Постановою 

Кабінету Міністрів України від 3 липня 1996 р. № 712 створена 

Миколаївська філія Національного університету «Києво-Могилянська 

академія» як державний вищий навчальний заклад. 

У МФ НаУКМА вже відкрито 5 напрямків, на яких готують по  
7 спеціальностях 600 майбутніх висококваліфікованих фахівців для 

Миколаївської області та Причорноморського регіону. На цей час йде 

процес ліцензування двох нових, актуальних для Миколаєва 

спеціальностей: «Соціальна робота» (50 осіб) та «Правознавство» (50 осіб), 

але у зв’язку з цим постає питання нестачі навчальних площ. 
Подальший розвиток Миколаївської філії НаУКМА неможливий без 

прийняття відповідних рішень як з боку місцевої влади, так і центральних 

державних органів. 

Звертаюсь до Вас з проханням вирішити питання передачі військового 

містечка № 3 (вул. Набережна, 29), колишньої в/ч 09707 (окрема бригада 

181) на баланс Миколаївської філії НаУКМА безкоштовно. 
На цей час військове містечко № 3 належить ВМС Росії і його звільнення 

передбачено з 1 грудня 1998 р. 

Вирішення питання збільшення навчальної площі створить необхідні 

умови для функціонування єдиного у Миколаївській області Національного 

університету. 
 

Додаток: 1. Постанова КМУ від 03.07.96 № 712 – на 1арк. в 1 прим. 

 

З повагою, 

Ректор Л. П. Клименко 

 
Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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№ 44 

Звернення директора Миколаївського обласного краєзнавчого музею 

Хлопинської Л. Д. до голови Миколаївської облдержадміністрації 

Круглова М. П. стосовно питання про передачу обласному 
краєзнавчому музею звільнених приміщень старофлотських казарм 

 
18 листопада 1998 р. 

м. Миколаїв 

 

Голові Миколаївської 
облдержадміністрації 

Круглову М. П. 

 

Шановний Миколо Петровичу! 

  
У зв’язку з довготривалою відсутністю приміщень для повнопрофільної 

експозиції Миколаївського обласного краєзнавчого музею, виросло декілька 

поколінь дітей, не знаючих про своє коріння, про історію рідного краю. 

Музей, створений ще в 1913 році, як один з перших на півдні України, 

маючий унікальні археологічні, природознавчі, нумізматичні та етнографічні 

зібрання, сьогодні в тяжкій кризі. 
Будинок, де знаходяться фонди музею і три невеличкі виставочні зали, 

не відповідає ніяким вимогам музейної справи. На площі цього будинку, 

що є часткою архітектурного комплексу католицького собору на вулиці 

Декабристів, 32 під фондосховище надано тільки 240 м2, хоча за 

нормативами потрібно 5–6 тисяч кв. м площі на 120 тис. фондових 
предметів. Приміщення на вулиці Декабристів, 34 знаходиться в аварій-

ному стані. 

Громадськість міста, управління культури, колектив музею 

неодноразово звертались на протязі останніх 15 років до керівництва 

області із проханням про будівництво нового будинку під музей, або 

передачу для нього відповідного приміщення. 
Сьогодні, нарешті, з’явилася надія на відродження музею, на 

збереження культурної історичної спадщини нашого народу, що є 

надійним захистом від національного занепаду, первинною основою 

справжнього патріотизму. 

Цими днями звільнюються корпуси старофлотських казарм біля заводу 
ім. 61 комунара, де були розташовані російські військовослужбовці. Цей 

історичний комплекс являє собою пам’ятник архітектури державного 

значення /за Постановою Ради Міністрів УРСР від 24.08.1963, № 970/. 

Вважаємо, що передача цього комплексу приміщень разом із клубом 

та господарчими будівлями Миколаївському обласному краєзнавчому 

музею – це духовне спасіння маленьких і великих громадян нашого 
суспільства, це останній шанс спасіння музейних колекцій, змога відкрити 

їх народу. 

На території цієї архітектурної споруди колектив музею спроможний 

створити обласний центр – музейне містечко, де розміститься музейно-

виставочний комплекс із цілісною експозицією з історії краю, з історії 
народного побуту, культури та архітектури, з майстернями-студіями 
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народного мистецтва, об’єктами для проведення загальноосвітніх, 

учбових, дозвільних програм для дошкільнят, школярів і молоді. 
Територію можна використати для проведення театралізованих вистав 

під відкритим небом, історичних ігор, що моделюють історичні ситуації і т. д. 
Тут достатньо площі /7371 кв. м/ для розміщення фондосховищ, 

обладнання реставраційної майстерні, бібліотеки музею, що налічує 
13 тисяч рідкісних книг з історії держави і краю. Нарешті на 
Миколаївщину повернуться предмети з археологічних експедицій, які без 
охорони знаходяться в Ольвійському заповіднику, а значна їх частина у 
Київському інституті археології. 

Для цього не потрібні великі кошти, зокрема охорони приміщень, а 
щодо незначного ремонту – залучатимемо громадськість, благодійні фонди, 
пожертви, кошти від реалізації платних послуг відвідувачам музею. 
Вважаємо, що передача обласному краєзнавчому музею приміщень 
старофлотських казарм стане великим кроком у збереженні і  
популяризації культурно-історичних надбань нашого народу напередодні 
другого тисячоліття. Це єдиний шанс спасіння музею в умовах сьогодення! 
 

З повагою, 
Директор Миколаївського обласного 
краєзнавчого музею, 
Лауреат Державної премії України 
ім. Т. Г. Шевченка Л. Д. Хлопинська 

 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 
 

 

№ 45 
Доручення прем’єр-міністра України Пустовойтенка В. П. 

Толстоухову А. В. підготувати рішення до листа 
Миколаївської філії Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» від 10.11.98 № 1/120 
 

23 листопада 1998 р. 
м. Київ 

 

До листа Миколаївської філії 
«Києво-Могилянської академії» 
від 10.11.98 
№ 1/120 
Прем’єр-міністр України 
ТОЛСТОУХОВУ А. В. 

 

Прошу підготувати рішення. 
 

Волкову О. І. 
Бушовському І. В. 

 

В. Пустовойтенко 
23 листопада 1998 р. 

№ 23653/87 
 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 
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№ 46 

Доручення прем’єр-міністра України Пустовойтенка В. П. 

Кузьмуку О. І., Роговому В. В., Бондарю О. М., Круглову М. П., 

Волкову О. І., Бушовському І. В. розглянути разом 

з Національною Академією та визначити рішення 

до листа Миколаївської філії Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» від 10.11.98 № 1/120 

 
26 листопада 1998 р. 

м. Київ 

 
До листа Києво-Могилянської 

Академії від 10.11.98 № 1/120 

 
Прем’єр-міністр  

України 

Кузьмуку О. І. 

Роговому В. В. 

Бондарю О. М. 

Прошу розглянути разом з Національною 

Академією та визначитись. Інформуйте. 

 
Круглову М. П. 

Волкову О. І. 

Бушовському І. В. 

В. Пустовойтенко 

26 листопада 1998 р. 

№ 24007/87 

 
Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 



Дкиументж і мателіалж 

 

– 53 – 

№ 47 

Повідомлення заступника Міністра оборони, командувача 

Військово-Морських Сил України віце-адмірала Єжеля М. 

начальнику розквартирування військ та капітального будівництва 

Збройних Сил, начальнику Головного Управління Міністерства 

оборони України генерал-полковнику Рудковському Д. О. щодо 

звільнення фондів трьох військових містечок в м. Миколаєві 

 
26 листопада 1998 р. 

м. Севастополь 

 
Начальнику 

розквартирування військ 

та капітального будівництва  

Збройних Сил – 

Начальнику Головного Управління 

МО України генерал-полковнику 

Рудковському Д. О. 

 
Шановний Дмитре Олександровичу! 

 
Чорноморський флот Російської Федерації звільняє фонди трьох 

військових містечок в м. Миколаєві, а саме: 

1. військове містечко № 3 вул. Набережна № 29, площа земельної 

ділянки 3,2 га, 22 будівлі; 

2. військове містечко № 85, вул. Чигрина, 82, площа земельної ділянки 

0,61 га, 3 будівлі, у тому числі: один гуртожиток та житловий будинок; 

3. військове містечко № 26 – дитячий садок № 14 «Морячок» 

вул. Артилерійська, 6, площа земельної ділянки 0,21 га, 2 будівлі. 

У зв’язку з тим, що планом розбудови ВМС України не передбачений 

розвиток наших структур в гарнізоні Миколаїв, прошу Вас вирішити 

питання подальшого використання цих фондів. 

Додаток: копія листа Командуючого ЧФ РФ на 1 аркуші. 

 
З повагою  

віце-адмірал М. Єжель 

 
Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 
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№ 48 

Прохання Миколаївського міського голови Олійника А. О. 

до командувача Червонознаменним Чорноморським флотом 

Російської Федерації віце-адмірала Комоєдова В. П. та командувача 

Військово-морськими силами України віце-адмірала Єжеля М. Б. 

клопотати перед вищим командуванням 

про передачу військового містечка № 3 

в комунальну власність Миколаївської міської громади 

 

27 листопада 1998 р. 

м. Київ 

 

Командующему Краснознаменным 

Черноморским флотом 

Российской Федерации 

вице-адмиралу 

Комоедову В. П. 

 

 

Командующему  

Военно-морскими силами Украины 

вице-адмиралу  

Ежелю М. Б. 

 

В связи с тем, что объекты военного городка № 3 являются 

исторической ценностью и памятниками архитектуры города, Николаевский 

городской совет обеспокоен о дальнейшей судьбе этих зданий. 

На сегодняшний день, учитывая сложные финансовые проблемы, в 

которых находятся Министерства обороны, и невозможностью содержать 

эти объекты, прошу Вас ходатайствовать перед вышестоящим командованием 

о передаче военного городка № 3 в коммунальную собственность 

Николаевской городской громады. 

Прошу сообщить Ваше решение. 

 

Городской голова А. А. Олейник 

 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 



Дкиументж і мателіалж 
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№ 49 

Прохання Міністра Кабінету Міністрів України Толстоухова А. В. 

до Волкова О. І., Іскри А. І., Паламарчука А. В., Пивоварова Г. К. 

опрацювати порушене у листі Миколаївської філії НаУКМА 

від 10.11.98 № 1/120 питання і подати 

Кабінету Міністрів України узгоджений проект рішення 

 

30 листопада 1998 р. 

м. Київ 

 

До листа Миколаївської філії 

НУ «КМА» від 10.11.98 р. № 1/120 

 

Міноборони (Кузьмуку О. І.) – скликання 

Мінекономіки (Роговому В. В.) 

ФДМУ (Бондарю О. М.) 

Миколаївська ОДА (Круглову М. П.) 

НУ «КМА» (Брюховецькому В. С.) 

Мінфін (Мітюкову І. О.) 

 

Відповідно до доручень Прем’єр-міністра України від 23.11.98 

№ 23653/87 та від 26.11.98 № 24007/87 і зважаючи на викладені у листі 

обставини прошу детально опрацювати порушене питання та до 20 грудня 

цього року подати Кабінету Міністрів України узгоджений проект рішення. 

 

Волкову О. І., Іскрі А. І., Паламарчуку А. В., Пивоварову Г. К. 

 

А. Толстоухов 

 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 



Чклнкмклмьижз націкнальнжз унівелмжтет імені Петла Икгжлж 
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№ 50 

Повідомлення начальника регіонального відділення 

Фонду державного майна України по Миколаївській області 

Казанського Є. М. начальнику Управління з питань оборонної та 

мобілізаційної роботи облдержадміністрації Горбачову М. М. 

стосовно передачі військового містечка № 3 

Миколаївській філії НаУКМА 

 

3 грудня 1998 р. 

м. Миколаїв 

 

Начальнику управління з питань 

оборонної та мобілізаційної роботи 

облдержадміністрації 

Горбачову М. М. 

 

Щодо передачі військового 

містечка № 3 Миколаївській 

філії НаУКМА 

 

На виконання доручення голови Миколаївської облдержадміністрації 

М. П. Круглова щодо передачі військового містечка № 3 на баланс 

Миколаївської філії НаУКМА повідомляємо наступне. 

Майно військового містечка № 3 підпадає під процес розмежування 

майна Чорноморського флоту між Українською та Російською сторонами. 

Питання подальшого використання вказаного майна на теперішній час 

розглядаються Міністерством оборони України. 

Враховуючи, що після розмежування майна військове майно, яке буде 

передано Українській стороні, буде віднесено до державного, а також те, 

що Миколаївська філія Національного університету «Києво-Могилянська 

академія» теж є державним закладом, відповідну передачу можливо 

здійснити в порядку, який визначено п. 4 б «Положення про порядок 

передачі об’єктів права державної власності», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів від 21 вересня 1998 року № 1482 на підставі рішень 

відповідних органів, уповноважених управляти державним майном за 

погодженням з Мінекономіки, Мінфіном і Фондом державного майна 

України. 

 

Начальник регіонального 

відділення Є. М. Казанський 

 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 



Дкиументж і мателіалж 
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№ 51 
Доручення Кабінету Міністрів України Волкову О. І., 

Іскрі А. І., Паламарчуку А. В., Пивоварову Г. К. 
розглянути лист народного депутата України Матвєєва В. І. 

 

11 грудня 1998 р. 
м. Київ 

 

До листа народного 
депутата України В. Матвєєва 

Міноборони (Кузьмуку О. І.) 
Мінекономіки (Роговому В. В.) 
ФДМУ (Бондарю О. М.) 
Миколаївська облдержадміністрація (Круглову М. П.) 
НУ «КМА» (Брюховецькому В. С.) 
Мінфін (Мітюкову І. О.) 

Прошу розглянути разом з дорученням від 30.11.98 № 23653/87, 
№ 24007/87 та про результати поінформувати народного депутата України 
В. Матвєєва і Кабінет Міністрів України. 

 

Волкову О. І., Іскрі А. І., Паламарчуку А. В., Пивоварову Г. К. 
В. Смолій 

 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 
 
 

№ 52 
Повідомлення заступника Міністра фінансів України 

Матвійчука В. М. Міністерству оборони України на виконання 
доручення Кабінету Міністрів України від 30.11.98 № 24007/87 

щодо розгляду питання передачі військового містечка № 3 
м. Миколаєва на баланс Миколаївської філії 

Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
 

11 грудня 1998 р. 
м. Київ 

 

Міністерство оборони України 
Копія: Національний університет 
«Києво-Могилянська академія» 

На виконання доручення 
Кабінету Міністрів України 
від 30.11.98 № 24007/87 
 

Міністерство фінансів України за дорученням Кабінету Міністрів 
України розглянуло листа Миколаївської філії Національного університету 
«Києво-Могилянська академія» щодо передачі військового містечка № 3 
м. Миколаєва, яке в даний час знаходиться в сфері управління ВМС Росії, 
на баланс вищезгаданої філії і повідомляє, що розгляне зазначене питання 
після подання Національним університетом «Києво-Могилянська академія» 
обґрунтування можливостей утримання будівель, споруд і приміщень, які 
знаходяться на території військового містечка, оплату комунальних послуг 
та енергоносіїв, поточний ремонт тощо, за рахунок коштів університету. 

 

Заступник міністра В. М. Матвійчук 
 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 
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№ 53 

Прохання виконуючого обов’язки Міністра економіки України 

Кальника В. до Мініна Л. В., Чумакова В. О., Яременка О. С. 

прийняти участь у виконанні доручення Смолія В. 

 
14 грудня 1998 р. 

м. Київ 

 

Мінін Л. В. 

Чумаков В. О. 

Яременко О. С. 

 

Прошу прийняти участь у виконанні доручення В. Смолія. 

 

Термін – 21.12.98 

В. Кальник 

 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 

 

 
№ 54 

Доручення Міністерства економіки України Турчину П. М. на 

виконання доручення Смолія В. 

 
15 грудня 1998 р. 

м. Київ 

 

Турчину П. М. 

 
Для виконання доручення В. Смолія. 

 
Термін – 21.12.98 

Л. Мінін 

 
Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 
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№ 55 

Депутатський запит від народного депутата України 

Матвєєва В. І. до Кабінету Міністрів України 

стосовно питання передачі будівель і територій 
військового містечка № 3 на баланс Миколаївської філії НаУКМА 

 
17 грудня 1998 р. 

м. Київ 

 
Депутатский запрос 

Постановлением Кабинета Министров от 3 июля 1996 г. № 712 создан 

Николаевский филиал Национального университета «Киево-Могилянская 

академия», который находится в арендуемых помещениях ПТУ-19, 

принадлежащих государственному предприятию «Судостроительный завод 

им. 61 коммунара». В данное время в этих зданиях обучается 600 студен-

тов. Все помещения, которые можно было переоборудовать или приспо-
собить под учебные цели, – приспособлены. Нехватка помещений под набор 

лицензируемых специальностей «Социальная робота» и «Правоведение» 

(100 чел.) не позволяет производить набор на очередной учебный год. 

С 1 декабря 1998 г. освобождаются помещения и территория военного 

городка № 3, принадлежащего до этого времени Министерству обороны 
Российской Федерации. 

Прошу Кабинет Министров решить вопрос о передаче этих зданий и 

территорий на баланс Николаевского филиала НаУКМА. Этим решится 

вопрос удовлетворения этого вуза учебными площадями. 

 
В. И. Матвеев 

 
17.12.98 

 
Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 
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№ 56 

Повідомлення Міністра оборони України генерала армії України 

Кузьмука О. І. прем’єр-міністру України Пустовойтенку В. П. 

щодо питання передачі військових містечок №№ 3, 26, 85 

 

29 грудня 1998 р. 

м. Київ 

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ 

Прем’єр-міністру України 

Пустовойтенку В. П. 

 

Шановний Валерію Павловичу! 

 

За повідомленням Командуючого Чорноморським флотом Російської 

Федерації віце-адмірала В. Комоєдова у м. Миколаєві розформовуються усі 

військові частини Чорноморського флоту Російської Федерації, розміщені у 

військових містечках № 3 (вул. Набережна, 29), № 85 (вул. Чигрина, 82 і 

вул. Садова, 29 а) і № 26 (вул. Артилерійська, 6). 

Зазначені військові містечка являють собою: № 3 – казармено-житлове, 

№ 85 – гуртожиток та житловий будинок, № 26 – дитячий садок «Морячок». 

Міністерство оборони України потреби в них не має. 

Ректор Миколаївської філії Національного університету «Києво-

Могилянська академія» звернувся з проханням передати військове 

містечко № 3 Миколаївській філії Національного університету «Києво-

Могилянська академія» для розвитку навчальної бази. 

Одночасно Голова Національного координаційного центру соціальної 

та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або 

відставку Кабінету Міністрів України звернувся з проханням передати 

військове містечко № 26 (дитячий садок «Морячок») на баланс центру для 

створення бізнес-інкубатору. 

Враховуючи, що зазначені фонди Міністерству оборони України не 

належать і для потреб Збройних Сил України використовуватися не 

плануються вважаю можливою передачу військового містечка № 3 

Миколаївській філії національного університету «Києво-Могилянська 

академія», військового містечка № 26 (дитячий садок «Морячок») Націо-

нальному координаційному центру соціальної та професійної адаптації 

військовослужбовців, звільнених у запас або відставку Кабінету Міністрів 

України, а військового містечка № 85 до комунальної власності міста 

Миколаєва. 

 

Додаток на 4 аркушах. 

 

З повагою, 

Міністр оборони України 

генерал армії України О. І. Кузьмук 

 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 
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№ 57 

Окреме доручення Кабінету Міністрів України Волкову О. І., 

Пивоварову Г. К., Паламарчуку А. В. стосовно узгодження 

проекту розпорядження Кабінету Міністрів України 
щодо передачі військового містечка № 3 

Національному університету «Києво-Могилянська академія» 

для потреб його Миколаївської філії 

 
25 січня 1999 р. 

м. Київ 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 

ОКРЕМЕ ДОРУЧЕННЯ 

Мінекономіки (Роговому В. В.) – скликання 
Міноборони (Кузьмуку О. І.) 

Мінфін (Мітюкову І. О.) 

ФДМУ (Бондарю О. М.) 

 

Доручення Прем’єр-міністра України від 23.11.98 № 23653/87 та від 

26.11.98 № 24007/87 виконані неповною мірою. 
Прошу терміново (7 днів) узгодити проект розпорядження Кабінету 

Міністрів України щодо передачі військового містечка № 3 Національному 

університету «Києво-Могилянська академія» для потреб його Миколаївської 

філії. 

 
Волкову О. І., Пивоварову Г. К., Паламарчуку А. В. 

В. Смолій 

 
Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 

 

 
№ 58 

Доручення Міністерства економіки України Турчину П. М., 

Моргуну М. У., Богданову А. У. для термінового виконання 

доручення Смолія В. 

 
26 січня 1999 р. 

м. Київ 
 

Терміново! 

Турчину П. М. 

Моргуну М. У. 
Богданову А. У. 

Для виконання доручення В. Смолія 

Термін – до 01.02.99 

С. Романюк 

 
Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 
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№ 59 

Повідомлення начальника розквартирування військ і капітального 

будівництва збройних сил, начальника головного Управління 

розквартирування військ і капітального будівництва Міністерства 

оборони України генерал-полковника Рудковського Д. О. 

міністру економіки України Роговому В. В. щодо узгодження 

проекту розпорядження Кабінету Міністрів України з приводу 

передачі військового містечка № 3 Національному університету 

«Києво-Могилянська академія» для потреб його Миколаївської філії 

 

28 січня 1999 р. 

м. Київ 

 

Міністру економікиУкраїни 

Роговому В. В. 

 

Шановний Василю Васильовичу! 

  

В Міністерстві оборони України розглянуто доручення Кабінету 

Міністрів України від 25 січня 1999 року № до 23653/87 щодо узгодження 

проекту розпорядження Кабінету Міністрів України з приводу передачі 

військового містечка № 3 Національному університету «Києво-Могилянська 

академія» для потреб його Миколаївської філії. 

Узгоджений проект розпорядження направляється до подальшого 

опрацювання. 

Додаток: проект розпорядження Кабінету Міністрів України на 1 арк. 

 

З повагою 

генерал-полковник Д. О. Рудковський 

 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 
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№ 60 

Повідомлення начальника Головного управління економіки 

оборони та безпеки Моргуна М. І. Кабінету Міністрів України 
щодо узгодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів 

України з приводу передачі військового містечка № 3 

Національному університету «Києво-Могилянська академія» 

для потреб його Миколаївської філії 

 
1 лютого 1999 р. 

м. Київ 
 

Управління з питань власності 

 

На № 10/1186 від 26.01.99 
Головне управління економіки оборони та безпеки розглянуло 

доручення Кабінету Міністрів України від 25.01.99 № 23653/87 щодо 

узгодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України з приводу 

передачі військового містечка № 3 Національному університету «Києво-

Могилянська академія» для потреб його Миколаївської філії і повідомляє. 

Миколаївська філія Національного університету «Києво-Могилянська 
академія» своїм листом від 10.11.98 №1/120 повідомляє, що на цей час 

військове містечко № 3 належить МВС Росії і його звільнення передбачено 

з 01.12.98. 

Міноборони листом від 29.12.98. № 163/1/574 до Кабінету Міністрів 

України на доручення Кабінету Міністрів України від 26.11.98 
№ 24007/87 та від 11.12.98 № 24744/5 не підтвердило згоду МВС Росії на 

передачу вказаного містечка до ВМС України, тобто до сфери управління 

Міноборони. Тому для повного виконання доручень Кабінету Міністрів 

України від 26.11.98 № 24007/87 та від 11.12.198 № 24744/5 і подання 

узгодженого рішення, згідно із порядком встановленим постановою 

Кабінету Міністрів України від 21.09.98 № 1482, не було правових підстав. 
Тільки 29.01.99 Міноборони передало до Мінекономіки копії 

документів стосовно зазначеного майна: 

– лист Командувача ЧФ Росії від 17.09.98; 

– лист Командувача ВМС України від 26.11.98 №11/1-1202, які 

підтверджують згоду сторін щодо передачі військового містечка № 3 до 
ВМС України. 

Міноборони також підтримує передачу військового містечка № 3 

Миколаївській філії НУ «КМА» (лист Міноборони від 28.01.99 № 163/1/51). 

В зв’язку з викладеним Головне управлення економіки оборони та 

безпеки підтримує передачу військового містечка № 3 зазначеному 

Національному університету, за його згодою, у встановленому порядку. 
 

Начальник Головного управління 

економіки оборони та безпеки М. І. Моргун 

 
Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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№ 61 
Повідомлення виконуючого обов’язки Міністра економіки 

Кальника В. М. Кабінету Міністрів України про розгляд проекту 
розпорядження Кабінету Міністрів України про передачу 

військового містечка № 3 у власність Національного університету 
«Києво-Могилянська академія» для потреб його Миколаївській філії 

 

2 лютого 1999 р. 
м. Київ 

 

Кабінет Міністрів України 
Про передачу військового 
містечка № 3 Миколаївській 
філії НУ «КМА» 
  

На виконання Окремого доручення Кабінету Міністрів України 
Мінекономіки, за участю Міноборони, розглянуло проект розпорядження 
Кабінету Міністрів України про передачу майна військового містечка № 3 
у м. Миколаєві (вул. Набережна, 20) у власність Національного університету 
«Києво-Могилянська академія» (далі – НУ «КМА») для потреб його 
Миколаївської філії і доповідає. 

Підготовка і подання Міністерством економіки проекту рішення 
Кабінету Міністрів України з питань передачі майна можлива лише на 
підставі документів, оформлених ініціатором питання відповідно до вимог 
«Положення про порядок передачі об’єктів права державної власності», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.98 
№ 1482, тобто при наявності згоди всіх зацікавлених сторін. 

У даному випадку, ініціатор – Миколаївська філія не надала згоди 
НУ «КМА» (відповідно до статуту), і органу виконавчої влади, в управлінні 
якого знаходиться зазначене майно. В той же час, повідомляє, що 
військове містечко № 3 належить ВМС Росії. 

Окрім того, згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 17.03.93 
№ 26-93, державне майно може бути передано не у власність, а в 
користування НУ «КМА». 

В зв’язку з відсутністю документально підтвердженої згоди сторін, не 
було правових підстав для погодження проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України у запропонованій редакції. 

Тільки 29.01.99 Міноборони (копії додаються) передало до 
Мінекономіки копії документів, які підтверджують згоду на передачу 
військового містечка № 3, у тому числі: 

лист Командувача ЧФ Росії від 17.09.98; 
лист Командувача ВМС України від 26.11.98 № 11/1-1202. 
На даний момент відсутня згода НУ «КМА» на прийняття зазначеного 

майна. Передача його Миколаївській філії здійснюється у порядку, 
визначеному Статутом Академії. 

Після отримання згоди НУ «КМА» на прийняття майна військового 
містечка № 3 розформованої частини Чорноморського флоту Російської 
Федерації у безоплатне безстрокове користування Національному університету 
«Києво-Могилянська академія» для закріплення за Миколаївською філією, 
Мінекономіки підготує проект відповідного рішення Кабінету Міністрів 
України. 

Додаток: на 5 арк. в 1 прим. 
 

В. о. Міністра В. М. Кальник 
 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 
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№ 62 

Звернення президента Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» Брюховецького В. С. 

до Кабінету Міністрів України стосовно передачі майна 
військового містечка № 3 м. Миколаєва (вул. Набережна, 20), 

розформованої частини Чорноморського військового флоту 

Російської Федерації у безоплатне безстрокове користування 

для потреб Миколаївської філії Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» 

 
3 лютого 1999 р. 

м. Київ 

 

Кабінет Міністрів України 

 
Національний університет «Києво-Могилянська академія» просить Вас 

вирішити питання щодо передачі майна військового містечка № 3 

м. Миколаєва (вул. Набережна, 20) розформованої частини Чорноморського 

військового флоту Російської Федерації у безоплатне безстрокове користу-

вання для потреб Миколаївської філії Національного університету «Києво-

Могилянська академія». 
 

Президент НаУКМА В. Брюховецький 

 
Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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№ 63 

Повідомлення заступника Міністра фінансів Антоньєва Г. К. 

Міністерству економіки України про передачу у власність 

Національному університету «Києво-Могилянська академія» 
військового містечка № 3 

 
8 лютого 1999 р. 

м. Київ 
 

Міністерство економіки України 
08.02.99 № 12-101/6120 

На № 10/1186 

Про передачу у власність  

Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» 
військового містечка № 3 

 

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 25.01.99 

№ 23653/87 Міністерство фінансів розглянуло питання щодо передачі у 

встановленому порядку майна військового містечка № 3, що перебуває у 

державній власності, у власність Національного університету, проект 
розпорядження Кабінету Міністрів України з цього питання і повідомляє. 

За даними, що є у Міністерстві фінансів, в даний час немає 

визначеного у встановленому порядку власника військового містечка № 3, 

яке раніше належало Російській Федерації. В зв’язку з цим, запропо-

нований проект розпорядження Кабінету Міністрів України не відповідає 
вимогам, встановленим постановою Кабінету Міністрів України від 

21 вересня 1998 року № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності». 

Крім того, враховуючи специфіку питання, на нашу думку, доцільно 

мати пропозиції Миколаївської обласної державної адміністрації про 

використання землі та майна цього містечка. 
При дотриманні вищезгаданих вимог з цього питання, слід підготувати 

проект постанови уряду, а не розпорядження. 

Що стосується безпосередньо тексту проекту розпорядження, то він 

потребує суттєвої переробки. Потребує висвітлення питання передачі не 

лише майна військового містечка, а й землі, яку воно займає. До того ж, 
передавати містечко можна не «у власність», а «до сфери управління». 

Крім того, якщо буде прийнято рішення про передачу містечка 

Національному університету «Києво-Могилянська академія», то у тексті 

відповідної постанови на підставі листа НаУКМА від 21.12.98 № 01/671 до 

Міністерства фінансів повинен бути запис такого змісту: 

«витрати на утримання території та майна військового містечка № 3 
проводити за рахунок позабюджетних коштів Миколаївської філії 

Національного університету «Києво-Могилянська академія». 

 

Заступник міністра Г. К. Антоньєв 
 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 
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№ 64 
Звернення президента Національного університету 
«Києво-Могилянська академія» Брюховецького В. С. 
до прем’єр-міністра України Пустовойтенка В. П. 

стосовно питання передачі гуртожитку військового містечка № 85 
колишньої Російської військової частини № 09707 в м. Миколаєві, 

яке знаходиться в державній власності, 
Національному університету «Києво-Могилянська академія» 

для використання Миколаївською філією 
 

30 березня 1999 р. 
м. Київ 
Прем’єр-міністру України 
п. Пустовойтенку В. П. 

 

Шановний Валерію Павловичу! 
 

Прошу Вас вирішити питання про передачу в оперативне управління 
гуртожитку на 305 місць військового містечка № 85 колишньої Російської 
військової частини № 09707 в м. Миколаєві, яке знаходиться в державній 
власності, Національному університету «Києво-Могилянська академія» для 
використання Миколаївською філією. 

На даний момент Миколаївська філія НаУКМА власного гуртожитку не 
має і існує велика проблема забезпечення проживання студентів з інших міст. 

Щиро вдячні за підтримку. 
 

Президент В. С. Брюховецький 
 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
 
 

№ 65 
Доручення міністра Кабінету Міністрів України Толстоухова А. 

Волкову О. І., Пивоварову Г. К., Паламарчуку А. В. узгодити проект 
розпорядження Кабінету Міністрів України щодо передачі 

військового містечка № 3 Миколаївській обласній державній 
адміністрації 

 

1 квітня 1999 р. 
м. Київ 

 

До листа Миколаївської 
облдержадміністрації 
від 01.04.1999 р. 

Мінекономіки /Роговому В. В./ 
Міноборони /Кузьмуку О. І./ 
Мінфін /Мітюкову І. О./ 
ФДМУ /Бондарю О. М./ 

Прошу терміново узгодити проект розпорядження Кабінету Міністрів 
України щодо передачі військового містечка № 3 Миколаївській обласній 
державній адміністрації. 

 

Волкову О. І., Пивоварову Г. К., 
Паламарчуку А. В. 

А. Толстоухов 
 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 
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№ 66 
Проект постанови Кабінету Міністрів України про передачу майна 

ліквідованих військових містечок Чорноморського флоту 
Російської Федерації у місті Миколаєві: в/м № 3 по вулиці 

Набережній, 29 (повністю) та в/м № 85 по вулиці Чигрина, 82 
(гуртожиток) до сфери управління Миколаївської філії 

Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
від ____ 1999 р. № ___ 

 

1999 р. 
м. Київ 

 

Проект 
Кабінет Міністрів України 

ПОСТАНОВА 
від _______1999 р. № ____ 

Київ 
 

Про передачу майна ліквідованих військових містечок 
Чорноморського флоту Російської Федерації у місті Миколаєві: в/м 

№ 3 по вулиці Набережній, 29 (повністю) та в/м № 85 по вулиці 
Чигрина, 82 (гуртожиток) до сфери управління Миколаївської філії 

Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
 

Відповідно до пункту 2 статті 1 Угоди між Російською Федерацією і 
Україною «Про параметри розподілу Чорноморського флоту» від 28 травня 
1997 р. (643_075), Постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 
1998 року № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної 
власності» і Указу Президента України від 12 вересня 1995 року № 832 
«Про основні напрями реформування вищої освіти в Україні» Кабінет 
Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Військове містечко № 3 по вулиці Набережній, 29 міста Миколаєва 
(повністю) та військове містечко № 85 по вулиці Чигрина, 82 міста 
Миколаєва (гуртожиток на 305 місць) відповідно до додатку № 1 до Угоди 
між Російською Федерацією і Україною «Про параметри розподілу 
Чорноморського флоту» від 28 травня 1997 р. (643_075) передати до сфери 
управління Миколаївської філії Національного університету «Києво-
Могилянська академія». 

2. Передачу здійснити у місячний термін у порядку, передбаченому 
Постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. № 1482 
«Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності». 

3. Фінансування видатків на утримання військового містечка № 3 по 
вулиці Набережній, 29 міста Миколаєва (повністю) та військового містечка 
№ 85 по вулиці Чигрина, 82 міста Миколаєва (гуртожиток на 305 місць) 
здійснювати в межах коштів, що передбачаються у державному бюджеті 
на утримання Національного університету «Києво-Могилянська академія». 

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на президента 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» Брюховецького В. С. 

 

Прем’єр-міністр України В. Пустовойтенко 
 

Міністр 
Кабінету Міністрів України А. Толстоухов 

 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 
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№ 67 

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України 

про передачу майна військових містечок № 3 і № 85, 

розформованої військової частини Чорноморського флоту 

Російської Федерації, що перебуває у державній власності, до 

обласної комунальної власності для потреб 

Миколаївського обласного краєзнавчого музею 

і в оперативне управління Національному університету 

«Києво-Могилянська академія» для використання його 

Миколаївською філією 

від ____ 1999 р. № ___ 

1999 р. 

м. Київ 

 

Проект 

Розпорядження 

від _______1999 р. № ____ 

 

Прийняти пропозицію Миколаївської обласної державної адміністрації 

та Національного університету «Києво-Могилянська академія» погоджену з 

Міноборони, Мінекономіки, Мінфіном і Фондом державного майна про 

передачу майна військових містечок № 3 і № 85, розформованої військової 

частини Чорноморського флоту Російської Федерації, що перебуває у 

державній власності: 

Військове містечко № 3 як цілісний майновий комплекс передати в 

обласну комунальну власність для потреб Миколаївського обласного крає-

знавчого музею; 

Гуртожиток військового містечка № 85 передати в оперативне  

управління Національному університету «Києво-Могилянська академія» для 

використання його Миколаївською філією. 

 

Прем’єр-міністр України В. Пустовойтенко 

 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 
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№ 68 
Проект розпорядження Кабінету Міністрів України про передачу 

в установленому порядку майна військового містечка № 3, 
що перебуває у державній власності, у власність 

Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
для потреб його Миколаївської філії 

від ____ 1999 р. № ___ 
1999 р. 
м. Київ 

 
Кабінет Міністрів України 

Розпорядження 
від _______1999 р. № ____ 

Київ 
 

Прийняти пропозицію Національного університету «Києво-Могилянська 
академія», погоджену з Міноборони, Мінекономіки, Мінфіном і Фондом 
державного майна, про передачу в установленому порядку майна 
військового містечка № 3, що перебуває у державній власності, у власність 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» для потреб його 
Миколаївської філії. 
 

Прем’єр-міністр України В. Пустовойтенко 
 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
 
 

№ 69 
Проект розпорядження Кабінету Міністрів України про передачу 

в установленому порядку майна військового містечка № 3, 
розформованої військової частини Чорноморського флоту 

Російської Федерації, що є державною власністю у безоплатне 
безстрокове користування Національному університету 

«Києво-Могилянська академія» 
для закріплення за Миколаївською філією 

від ____ 1999 р. № ___ 
1999 р. 
м. Київ 

 

Кабінет Міністрів України 
Розпорядження 

від _______1999 р. № ____ 
Київ 

 

Прийняти пропозицію Національного університету «Києво-Могилянська 
академія», погоджену з Міноборони, Мінекономіки, Мінфіном і Фондом 
державного майна, про передачу майна військового містечка № 3 
розформованої військової частини Чорноморського флоту Російської 
Федерації, що є державною власністю, у безоплатне безстрокове користу-
вання Національному університету «Києво-Могилянська академія» для 
закріплення за Миколаївською філією. 
 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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№ 70 

Розпорядження Кабінету Міністрів України про передачу майна 

військового містечка № 3 (м. Миколаїв, вул. Набережна, 29) 

з державної власності у спільну власність територіальних громад 

сіл, селищ, міст Миколаївської області, а також 

про передачу будівлі гуртожитку військового містечка № 85 

(м. Миколаїв, вул. Садова, 29) в оперативне управління 

Національному університету «Києво-Могилянська академія» 

для його Миколаївської філії від 21 квітня 1999 р. № 314-р 

 

21 квітня 1999 р. 

м. Київ 

Миколаївській обласній 

державній адміністрації 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 квітня 1999 р. № 314-р 

 

Прийняти пропозицію Миколаївської облдержадміністрації, погоджену 

з Міноборони, Мінекономіки, Мінфіном, Фондом державного майна та 

Держкомстатом, про передачу майна військового містечка № 3 (м. Миколаїв, 

вул. Набережна, 29) з державної власності у спільну власність терито-

ріальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, а також передати 

будівлі гуртожитку військового містечка № 85 (м. Миколаїв, вул. Садова, 29) 

в оперативне управління Національному університету «Києво-Могилянська 

академія» для його Миколаївської філії. 

 

Прем’єр-міністр України  В. ПУСТОВОЙТЕНКО 

 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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№ 71 

Звернення голови Миколаївської облдержадміністрації 

Гаркуши О. М. до Кабінету Міністрів України стосовно питання 

передачі Миколаївській філії Національного університету 
«Києво-Могилянська Академія» гуртожитку по вул. Чигрина, 82 

 
[21 квітня 1999 р.] 

м. Миколаїв 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 

Вважаю за необхідне звернутися з питанням внесення змін до 

Розпорядження КМУ від 21 квітня 1999 року № 314 щодо передачі Мико-

лаївській філії Національного університету «Києво-Могилянська Академія» 

гуртожитку по вулиці Чигрина, 82. 
Внаслідок технічної помилки у зазначеному Розпорядженні була 

вказана адреса гуртожитку: вул. Садова, 29 (за цією адресою знаходиться 

Миколаївська кондитерська фабрика), коли юридичною адресою переданого 

гуртожитку є вул. Чигрина, 82. 

Негайне його розв’язання постає у зв’язку з необхідністю роботи з 

документацією по ремонту гуртожитку та заселенням студентів, чому 
перешкоджає припущена помилка. 

Додаток: 1. Проект Розпорядження КМУ – на 1 арк. в 1 прим. 

2. Лист від Миколаївської облдержадміністрації до КАБМІНУ з цього 

приводу – на 2 арк. в 1 прим. 

 
Голова облдержадміністрації О. М. Гаркуша 

 
Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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№ 72 

Договір про творче співробітництво наукове та культурне 

між Миколаївською обласною асоціацією «Альянс Франсез» 

і Миколаївською філією Національного Університету 
«Києво-Могилянська Академія» від 28 травня 1999 р. 

 

28 травня 1999 р. 
м. Миколаїв 
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Договір 

про творче співробітництво наукове та культурне 

 

 

м. Миколаїв 28 травня 1999 р. 

 

Миколаївська обласна асоціація «Альянс Франсез», що називається в 

подальшому «Альянс Франсез», в особі Президента пані Каїрової Т. С., з 

одного боку, і Миколаївська філія Національного Університету «Києво-

Могилянська Академія», що називається в подальшому «Академія», в особі 

ректора пана Клименко Л. П., з іншого боку, уклали дійсний договір про 

наступне: 

 

1. Предмет договору 

Альянс Франсез і Академія, які є рівноправними партнерами, беруть 

на себе обов’язки по спільній організації і проведенню заходів, спрямо-

ваних на розвиток науки, культури, мистецтва, популяризацію французької 

мови і цивілізації в МФ НаУКМА, в Миколаєві і Миколаївській області, 

творче співробітництво Миколаївської області та Франції. 

 

2. Основні напрямки спільної діяльності сторін 

2.1. Створення та організація роботи Центру франкофонії. 

2.1.1. Організація занять по вивченню французької мови та цивіліза-

ції, з підготовки до екзаменів ДЕЛЬФ-ДАЛЬФ. 

2.1.2. Надання допомоги викладачам учбових закладів у викладанні 

французької мови та цивілізації та підвищення їх кваліфікації (проведення 

семінарів, конференцій, лекцій та інше). 

2.1.3. Організація та проведення культурних і наукових заходів 

(виставок, концертів, вечорів, лекцій, конференцій, конкурсів, олімпіад і 

т. п.) зв’язаних з культурою Франції. 

2.1.4. Організація медіатеки. 

2.1.5. Організація екскурсій і відвідування Альянс Франсез та 

аналогічних об’єднань в Україні і за кордоном з метою вивчення мови та 

культури Франції і франкомовних країн. 

2.1.6. Участь у культурних заходах, які проводяться асоціаціями Альянс 

Франсез і аналогічними організаціями Франції і франкомовних країн. 

2.2. Розвиток Театрального проекту, спрямованого на досягнення 

майстерності та розширення діяльності театру «Грааль». 

2.2.1. Організація постійної роботи театру «Грааль» і театральної трупи. 

2.2.2. Підготовка до участі у Міжнародних конкурсах, організованих 

Французьким культурним центром в Україні. 

2.3. Підготовка умов для створення в Академії кафедри французької 

філології. Вивчення французької мови як основної. 
 

3. Обов’язки сторін: 

3.1 Академія зобов’язана: 

3.1.1. Сприяти зміцненню іміджа Альянс Франсез серед студентів, 

професорсько-викладацького складу Академії, а також серед мешканців 

Миколаївської області. 



Дкиументж і мателіалж 

 

– 77 – 

3.1.2. Надати Альянс Франсез приміщення для постійного представ-

ництва – Центр Франкофонії (кімната 302). Провести ремонт і забезпечити 

меблями згідно з проектом, розробленого Альянс Франсез. 

3.1.3. Забезпечити збереження майна Альянс Франсез, яке буде 

розташовано в Центрі Франкофонії і в приміщеннях проведених заходів. 

3.1.4. Надавати приміщення для організації конференцій, семінарів, 

виставок, вечорів, концертів, спектаклів, конкурсів, зустрічей. 

3.1.5. Забезпечити приміщення, що надаються, електроенергією. 

3.1.6. Здійснювати матеріально-технічну допомогу в організації спільних 

наукових і культурних заходів. 

3.1.7. Взяти на себе зобов’язання по утриманню навантаження для 

викладачів та режисера франкомовного театру – 300 годин на рік. 

3.1.8. Виконувати замовлення Альянс Франсез на платні послуги (копію-

вання, типографічні послуги для асоціації та ін.) та надавати безкоштовні 

послуги на сумісні заходи. 

3.2. Альянс Франсез зобов’язаний: 

3.2.1. Сприяти відомості Академії серед інтелігенції, учнів і студентсь-

кої молоді області і франкомовних країн. 

3.2.2. Сприяти розширенню зв’язків Академії з Французьким культурним 

центром в Україні і Французькими центрами Одеси та інших міст. 

3.2.3. Організувати роботу по підготовці і проведенню спільних з 

Академією заходів. 

3.2.4. Розробити проект Центру Франкофонії і прийняти участь в його 

створенні. 

3.2.5. Нести відповідальність за збереженість приміщень, майна, 

обладнання, що надаються. 

3.2.6. Координувати зв’язки Академії з франкомовними організаціями 

в Україні і за кордоном. 

3.2.7. Забезпечувати учбовий процес Академії методичною літературою і 

аудіовізуальними матеріалами. 

3.2.8. Організувати на території Академії науково-методичні семінари, 

конференції для викладачів вищих і середніх учбових закладів з участю 

французьких спеціалістів. 

3.2.9. Розробити програму і забезпечити проведення занять для 

акторів театру – студентів Академії. 

3.2.10. Інформувати Академію про конкурси та інші культурні заходи, 

що проводяться Французьким культурним Центром в Україні. 

 
4. Відповідальність сторін 

За невиконання одного з пунктів договору будь-якою стороною 

договір може бути розірваним за бажанням будь-якої сторони, при цьому 

майно, яке є власністю Французького культурного центру в Україні, і яке 

він передає в користування «Альянс Франсез», залишається у власності 

Французького культурного центру, а майно Академії залишається у 

власності Академії, і сторони повертаються до попереднього стану. 
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5. Спори і їх вирішення 

Всі спори, які виникли при виконанні цього договору, вирішуються на 

підставі Законодавства України, Статуту «Альянс Франсез» та Положення 

про МФ НаУКМА. 

 
6. Строк дії договору 

Строк дії договору встановлюється з 28 травня 1999 року по 1 вересня 

2001 року. 

 
7. Юридичні адреси сторін 

Миколаївська обласна Миколаївська філія 
Асоціація «Альянс Франсез»  Національного Університету 

Адреса: Миколаїв, Проспект «Києво-Могилянська Академія» 

Героїв Сталінграду, 9 Адреса: Миколаїв, 

Тел.: 35-76-48 вул. 68 Десантників, 10 

Р/р 260061240 в НОД АППБ Тел.: 50-03-33 
«Аваль» м. Миколаєва Р/р 32300306101 в ОПЕРВ 

МФО 326182 Облуправління НБУ 

 м. Миколаєва 

 МФО 326450 

 
Президент Ректор 
 

________________ Т. С. Каїрова _____________ Л. П. Клименко 

 

 
Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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№ 73 

Повідомлення заступника міністра промислової політики України 

Лящова В. Т. Миколаївській філії Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» щодо передачі приміщень 
Державного підприємства «Суднобудівний завод імені 61 Комунара» 

на баланс Миколаївській філії НаУКМА 

 
31 серпня 1999 р. 

м. Київ 

Миколаївська філія 
Національного університету 

«Києво-Могилянська Академія» 

327003, м. Миколаїв, 

вул. 68 Десантників, 10 

 
Щодо передачі приміщень ДП «Суднобудівний завод ім. 61 Комунара» 

на баланс Миколаївській філії НаУКМА 

 

Міністерство промислової політики України за дорученням Кабінету 

Міністрів України від 04.08.99 до № 15499/2 розглянуло звернення ректора 

Миколаївської філії Національного університету «Києво-Могилянська 
Академія» (МФ НУКМА) від 26.06.98 № 1/181 щодо не включення до плану 

приватизації акціонерного товариства, яке буде створено на базі 

ДП «Суднобудівний завод ім. 61 комунара», необхідних МФ НаУКМА 

приміщень / навчально-виробничий комбінат (НВК) з двох частин по 

вул. 68 десантників, 9-ти поверховий гуртожиток у мікрорайоні «Соляні», 
водна станція та її плавзасоби), з метою подальшої передачі їх на баланс 

університету і повідомляє. 

У зв’язку з тим, що дане звернення було підготовлене більш як рік тому 

(вих. № 1-181 від 26.06.98), порушені у ньому питання втратили актуальність. 

Зазначені питання були порушені у зв’язку з прийняттям рішення про 

приватизацію ДП «Суднобудівний завод ім. 61 комунара», однак, рішення 
про приватизацію зазначеного заводу було скасовано ще у грудні 

1998 року (наказ Фонду державного майна України від 23.11.98 № 2199). 

Водна станція заводу розпорядженням Миколаївської обласної державної 

адміністрації від 06.08.99 № 479 передана в міську комунальну власність. 

Слід також зазначити, що по вул. 68 Десантників, 10 знаходиться ПТУ 
№ 19 з двох частин, а НВК розташований на території заводу. Будівлі і 

спорудження ПТУ знаходиться на балансі Міністерства освіти України і 

вирішення питання щодо їх передачі на баланс університета належить до 

компетенції Міністерства освіти. 

Що стосується гуртожитка, то він використовується для проживання 

молодих фахівців підприємства і передача його на баланс МФ НаУКМА 
заводом не передбачається. 

 

Заступник міністра В. Т. Лящов 
 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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№ 74 

Повідомлення першого заступника начальника Державної 

податкової інспекції у Центральному районі м. Миколаєва 

Моісеєнко О. М. ректору Миколаївської філії 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

Клименку Л. П. на лист від 24.12.1999 

 
30 грудня 1999 р. 

м. Миколаїв 
 

Ректору Миколаївської філії 

Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» 

Клименко Л. П. 

 
На Ваш лист від 24.12.1999 № 25/242 Держподатінспекція у 

Центральному районі м. Миколаєва повідомляє, що Рішенням Миколаївської 

міської Ради від 11.12.1999 № 15/30 Миколаївській філії Національного 

університету «Києво-Могилянської академії» надана у постійне користування 

земельна ділянка по вул. Акіма, 1. В зв’язку з цим Вам необхідно стати на 

облік в ДПІ у Центральному районі, як землекористувачі. 
Відповідно ст. 14 Закону України Про внесення змін та доповнень до 

Закону України «Про плату за землю» юридичні особи самостійно 

нараховують суму земельного податку та в місячний строк з дня 

виникнення права власності стають на облік в ДПІ по місцю знаходження 

земельної ділянки. 
Підприємства, які відповідно діючого Законодавства користуються 

пільгами по сплаті земельного податку, зобов’язані крім розрахунку 

земельного податку щорічно та щоквартально подавати до ДПІ звіт про 

надану пільгу по Формі № 1 – ПП (Затверджена наказом Мінстату України 

від 23.12.1996 № 376). 

 
Перший заст. начальника 

ДПІ у Центральному р-ні О. М. Моісеєнко 

 
Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 



Дкиументж і мателіалж 

 

– 81 – 

№ 75 

Повідомлення начальника Заводського РВ МДУ УМВС України 

в Миколаївській області Веника І. О. ректору Миколаївської філії 

Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
Клименку Л. П. про перевірку паспортного режиму в під’їзді № 3 

гуртожитку університету по вул. Чигрина, 82 

 
5 грудня 2000 р. 

м. Миколаїв 

 
Ректору Николаевского филиала 

Национального университета 

Киево-Могилянской академии 

Л. П. Клименко 

 
На Ваш исх. № 5/217 от 30.11.00 сообщаю, что 02.12.00. Заводским 

РО НГУ УМВД Украины в Николаевской области осуществлена проверка 

паспортного режима в подъезде № 3 по ул. Чигрина, 82. 

В результате производимой проверки по фактам выявленных нарушений, 

за проживание без прописки, регистрации, привлечены к административ-

ной ответственности: 
– граждане Молдовы, проживающие без регистрации: Вергун М. Д., 

Ябанжи Ион, Ябанжи Анжела; 

– граждане Украины, проживающие без прописки, по недействительным 

документам: Шевченко Т. Ю., Шевченко Г. П., Кузьминчук В. В. 

Список выявленных проживающих в общежитии на момент проверки 
прилагаем. Одновременно сообщаем, что гражданин Коваль В. М.  

проживающий в комнатах 4,5 – на день проверки в общежитии отсутствовал 

со слов жены, – проходит службу в в/ч-4116, командиром взвода.  

В комнате № 42 проживает Антоник Сергей Сергеевич – служащий 

спецполка милиции. 

Вопросы выселения из общежития и взыскания задолженностей по 
коммунальным платежам входят в компетенцию судебных органов 

 

Приложение : 1 л. 

 

Начальник Заводского РО НГУ 
УМВД Украины в Николаевской области 

Веник И. А. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 
№ 
п/п 

Ф. И. О., 
год рождения 

Место работы, 
должность 

Прописка 

к. 36 

1. Кузьменчук Валентина Викторовна, 
1979 г. 

КМА, студент  

2. Кузьменчук Петр Петрович, 1978 г. Железная дорога, машиніст  

к. 37 Викик Михаил Михайлович Не работает  

к. 38 Капаева Инна Леонидовна, 1960 г. Не работает  

к. 39, 40 Никто не открыл   

к. 42 
1. Антоник Елена Юрьевна, 1977 г. Не работает Не прописана 

2. Антоник Сергей Сергеевич, 1976 г. Спецполк милиции Прописан 

к. 41, 44 

1. гр. Молдовы Ябанжи 
Анжела Борисовна, 1970 г. 

Рынок «Колос». Реализатор Не прописана 

2. Мережаный 
Александр Анатольевич, 1972 г. 

Не работает Не прописан 

к. 28 
1. Сатановский Валерий Не работает Не прописан 

2. Сатановская Алла Больница. Медсестра Не прописана 

к. 29, 32 Никто не открыл   

к. 30 Никто не живѐт (со слов соседей)   

к. 31, 32 

1. Шевченко  
Геннадий Павлович, 1972 г. 

Не работает Не прописан 

2. Шевченко Татьяна Юрьевна, 1974 г. Не работает Прописан 

к. 23, 26 

1. Москаленко 
Елена Алексеевна, 1980 г. 

Не работает Не прописана 

2. Москаленко 
Александр Николаевич, 1975 г. 

Комендатура порта 
г. Николаева 
Помощник коменданта 

Не прописан 

к. 27 
1. Кривцун Валентин Валентинович 

Комендатура порта. 
Помощник коменданта 

Не прописан 

2. Кривцун Светлана Степановна Не работает Не прописана 

к. 12-22 Никто не открыл.   

к. 4-5 
1. Коваль Василий Николаевич, 1966 г. 

В-ч № 4116. 
Командир взвода 

Не прописан 

2. Коваль Аза Степановна, 1964 г. Не работает Не прописана 

к. 8-9 

1. Фролушкина 
Татьяна Ивановна, 1972 г. 

СШ № 8. Замдиректора Не прописана 

2. Фролушкин 
Александр Евгеньевич, 1966 г. 

Фирма «Агропродукт». 
Грузчик 

Не прописан 

к. 10-11 

1. Масеев 
Александр Николаевич, 1970 г. 

В/ч № 3038. Инструктор Не прописан 

2. Масеева Вера Борисовна, 1968 г. ЧП «АЛСУ». Продавец Не прописана 

 
Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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№ 76 

Прохання ректора Миколаївської філії 

Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

Клименка Л. П. до прем’єр-міністра України Кінаха А. К. 
про надання фінансової допомоги 

 
9 листопада 2001 р. 

м. Миколаїв 

 

Прем’єр-міністру України 
п. Кінаху А. К. 

 
Про надання фінансової допомоги 

 

Шановний Анатолію Кириловичу! 
 

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2001 р. 

№ 326 будівлі та споруди професійно-технічного училища № 19 міста 

Миколаєва, що ліквідовано, передані Національному університету «Києво-

Могилянська академія» для Миколаївської філії. Ці приміщення потребують 

докорінної реконструкції та ремонту. Власними силами нам вдалося виконати 
значний обсяг ремонтних робіт на суму 380 тис. гривень. Але у зв’язку зі 

зростанням прийому студентів для створення належних умов для навчаль-

ного процесу виникла нагальна необхідність у збільшенні кількості навчаль-

них аудиторій та лабораторій, що потребує додаткових фінансових витрат. 

Звертаємось до Вас з проханням виділити на ці цілі 250 тис. гривень, 
що дало б змогу 2002/2003 навчальний рік розпочати в сучасних 

навчальних корпусах. 

Користуючись нагодою, запрошуємо Вас, Анатолію Кириловичу, під 

час чергової поїздки до Миколаївської області відвідати Миколаївську 

філію Національного університету «Києво-Могилянська академія» для 

вручення Вам на урочистих зборах студентів, викладачів та співро-
бітників МФ НаУКМА почесної відзнаки – скульптурного зображення 

Петра Могили за значний внесок у створення та розвиток нашого 

навчального закладу. 

 

З глибокою повагою, 
Ректор Л. П. Клименко 

 
Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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№ 77 

Прохання прем’єр-міністра України Кінаха А. К. 

до Мірошниченка О. В., Волкова О. І., Щербини М. М 

 щодо виділення коштів при розподілі централізованих 

капвкладень на 2002 рік 

(до листа МФ НаУКМА від 09.11.01. № 1/131) 

 

3 грудня 2001 р. 

м. Київ 

 

До листа МФ НаУКМА 

від 09.11.01 № 1/131 

Прем’єр-міністр 

України 

Шлапаку О. В. 

Мітюкову І. О. 

Брюховецькому В. С. 

Гаркуші О. М. 

 

Прошу передбачити виділення відповідних коштів при розподілі 

централізованих капвкладень на 2002 рік. Про виконання інформуйте. 

 

Мірошниченку О. В. 

Волкову О. І. 

Щербині М. М. 

 

Анатолій Кінах 

 

03 грудня 2001 р. 

№ 17537187 

 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 



Дкиументж і мателіалж 

 

– 85 – 

№ 78 
Договір оренди нерухомого майна між Державним підприємством 
«Суднобудівний завод імені 61 Комунара» і Миколаївською філією 

Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
від 1 січня 2002 р. № 8-ОС 

 

1 січня 2002 р. 
м. Миколаїв 

 

ДОГОВІР № 8-ОС 1січня 2002 р. 
оренди нерухомого майна, яке знаходиться на балансі 

ДП «Суднобудівний завод ім. 61 комунара» 
розташованого за адресою: 

м. Миколаїв, вул. Адміральська, 38 ДП «Суднобудівний завод ім. 61 комунара» 
(надалі – ОРЕНДОДАВЕЦЬ) в особі генерального директора Жело М. Г. 
діючого на підставі статуту, свідоцтво № 5973 та Миколаївської філії 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» з другого боку, 
(надалі – ОРЕНДАР) в особі ректора Клименко Л. П., що діє на підставі 
положення, свідоцтво № 23626471 з іншого боку, згідно ст. 5 Закону 
України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.92 
№ 2269-ХІІ із змінами та доповненнями до нього, відповідно до «Методики 
розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна», 
затвердженої постановою КМУ від 04.10.95 № 786 та змін і доповнень до 
неї, затверджених постановою КМУ від 19.01.00 №75, уклали цей договір 
про наведене нижче: 

 

1. Предмет договору 
 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР приймає в строкове платне 
користування нерухоме майно – будинки – АПК та КТЗ площею 
7862,6 кв. м, розміщених за адресою: м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 
10, що знаходиться на балансі ДП «Суднободівний завод імені 61 
Комунару» вартість якого визначена згідно з експертною оцінкою станом 
на 30 листопада 2001 р. становить 3371169 грн (три мільйони триста 
сімдесят одна тисяча сто шістдесят дев’ять грн). 

Майно передається в оренду з метою проведення освітньої діяльності. 
 

2. Умови передачі та повернення орендованого майна 
 

2.1. ОРЕНДАР вступає у строкове платне користування майном у 
термін, вказаний в договорі, але не раніше дати підписання сторонами 
цього Договору та акта приймання передачі майна. 

2.2. Передача майна в оренду не тягне за собою виникнення у 
ОРЕНДАРЯ права власності на це майно. 

Власником майна залишається Держава, а ОРЕНДАР користується 
ним протягом строку оренди. 

2.3. Передача майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною 
згідно з експертною оцінкою. 

2.4. У разі припинення дії цього Договору, ОРЕНДАР повертає майно 
ОРЕНДОДАВЦЮ аналогічно порядку, встановленому цим Договором при 
передачі майна ОРЕНДАРЮ. 

Майно вважається поверненим ОРЕНДОДАВЦЮ з моменту підписання 
сторонами акта приймання-передачі. 

Обов’язок по складанню акта приймання-передачі покладається на 
сторону, яка передає майно іншій стороні Договору. 
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3. Орендна плата 
 

3.1. Орендна плата визначається на підставі «Методики розрахунку та 
порядку використання плати за оренду державного майна», затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 № 786. «Змін до 
Методики», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
18.05.98 № 699 та «Змін до Методики», затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 19.01.2000 № 75 і становить без ПДВ за базовий 
місяць (грудень 2001р. – 2854,26 грн (дві тисячі вісімсот п’ятдесят чотири, 
26 коп.). 

Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, 
визначеному чинним законодавством. 

Орендна плата за перший місяць оренди (1-02) визначається шляхом 
коригування орендної плати за базовий місяць (Х11-01) на індекс інфляції 
за перший місяць (січень). 

3.2. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом 
коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за 
наступний місяць. 

3.3. Орендна плата нараховується і сплачується з моменту підписання 
акту приймання-передачі об’єкта оренди до дня повернення за Актом 
приймання-передачі орендованого майна ОРЕНДОДАВЦЮ після припи-
нення, розірвання договору оренди. 

3.4. Орендна плата визначається щомісячно згідно з розрахунком 
розміру плати за оренду майна і перераховується ОРЕНДАРЕМ не пізніше 
12 числа місяця, наступного за звітним з урахуванням щомісячного 
індексу інфляції безпосередньо до державного бюджету у розмірі 30 % 
орендної плати, ОРЕНДОДАВЦЮ («Балансоутримувачу») – у розмірі 70 % 
орендної плати (Додаток 1). 

ОРЕНДАР самостійно розділяє кожен черговий платіж за оренду 
державного майна та направляє відповідні частини орендної плати 
безпосередньо до державного бюджету (на рахунки, визначені фінансо-
вими органами) та ОРЕНДОДАВЦЮ («Балансоутримувачу»). 

3.5. ОРЕНДАР щомісячно до 15 числа місяця, наступного за звітним 
місяцем, зобов’язаний надати до РВ ФДМУ платіжні доручення, які 
підтверджують внесення до державного бюджету орендної плати на 
відповідний розділ держбюджету. 

Керівник та головний бухгалтер підприємства-орендаря несуть 
персональну відповідальність за подання звітності про перерахування до 
державного бюджету орендної плати. 

3.6. Розмір орендної плати переглядається за вимогою однієї із сторін у 
разі зміни Методики її розрахунку, змін централізованих цін і тарифів та в 
інших випадах, передбачених чинним законодавством України. 

3.7. Орендна плата, перерахована до державного бюджету та 
«Балансоутримувачу» несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає 
індексації і стягується з урахуванням пені за кожний день прострочення в 
розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, діючої на 
період, за який нараховується пеня, враховуючи розмір такої ставки, яка 
є найбільшою, включаючи день сплати. 

Пеня сплачується окремим платіжним дорученням на розрахунковий 
рахунок основного платежу. 

3.8. Наднормативна сума орендної плати, що надійшла до бюджету, 
підлягає в установленому порядку заліку в рахунок наступних платежів. 

3.9. Орендна плата, яку ОРЕНДАР сплачує до Державного бюджету, 
повинна надходити тільки у вигляді грошових коштів. 
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4. Використання амортизаційних відрахувань 
 

4.1. Амортизаційні відрахування на орендоване майно нараховується 
ОРЕНДОДАВЦЕМ («Балансоутримувачем») і використовується на повне 
відновлення орендованих основних фондів. 

4.2. Поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок амортиза-
ційних відрахувань, є власністю держави. 

 

5. Обов’язки Орендаря 
 

Орендар зобов’язується: 
5.1. Використовувати орендоване майно відповідно до його призна-

чення цього Договору (п. 1.1. Договору). 
5.2. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату згідно з 

умовами, передбаченими Розділом 3 цього Договору. 
5.3. Сплачувати всі податки і збори, передбачені законодавством. 
5.4. Забезпечити збереження майна, запобігати його пошкодженню і 

псуванню, здійснювати заходи протипожежної безпеки та техніки безпеки 
відповідно до призначення і використання об’єкту. 

5.5. Своєчасно здійснювати капітальний, поточний та інші види 
ремонтів орендованого майна. 

5.6. Протягом місяця після укладення цього Договору застрахувати 
орендоване майно на суму, не меншу, ніж на його балансову вартість, на 
користь ОРЕНДОДАВЦЯ («Балансоутримувача»), у порядку, визначеному 
чинним законодавством для забезпечення відшкодування вартості держав-
ного майна у разі настання страхових випадків страхувати державне 
майно у страхових компаніях, в яких державні частка складає не менше 
50 відсотків статутного фонду. 

5.7. У разі припинення або розірвання Договору оренди, повернути 
ОРЕНДОДАВЦЕВІ орендоване майно в термін 30 днів у належному стані, 
не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням 
нормального фізичного зносу, та відшкодувати ОРЕНДОДАВЦЕВІ збитки у 
разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого 
майна з вини ОРЕНДАРЯ. 

5.8. Експлуатаційні витрати та комунальні послуги сплачуються 
ОРЕНДАРЕМ окремо ОРЕНДОДАВЦЮ («Балансоутримувачу») згідно з догово-
ром про відшкодування витрат ОРЕНДОДАВЦЯ («Балансоутримувача»)  
на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг 
ОРЕНДАРЮ або на підставі прямих угод з комунальними підприємствами. 

 

6. Права Орендаря 
 

Орендар має право: 
6.1. Використовувати орендоване майно підприємства відповідно до 

його призначення та умов цього Договору. 
6.2. З дозволу ОРЕНДОДАВЦЯ здійснювати за рахунок власних коштів 

реконструкцію, поліпшення орендованого майна, що зумовлює підви-
щення його вартості, яке не відшкодовується ОРЕНДОДАВЦЕМ. 

Вартість поліпшень орендованого майна, зроблених ОРЕНДАРЕМ за 
згодою ОРЕНДОДАВЦЯ, які не можна відокремити без шкоди для майна, 
підлягають компенсації тільки у разі приватизації об’єкту оренди за 
участю ОРЕНДАРЯ. 

6.3. Самостійно розподіляти доходи, отримані в результаті використання 
орендованого майна, створювати спеціальні фонди (розвитку виробництва, 
соціально-культурних заходів тощо). 
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7. Обов’язки Орендодавця 
 

Орендодавець зобов’язується: 

7.1. Передати ОРЕНДАРЮ в оренду майно згідно з п. 1.1. цього 

Договору за Актом приймання-передачі майна. 
7.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали ОРЕНДАРЮ користуватися 

орендованим майном на умовах цього Договору. 

7.3. У випадку реорганізації ОРЕНДАРЯ до припинення чинності цього 

Договору переукласти цей Договір на таких самих умовах з одним із 

правонаступників, якщо останній згоден стати ОРЕНДАРЕМ зазначеного 
майна. 

 

8. Права Орендодавця 
 

8.1. Контролювати наявність, стан, напрями, забезпечення збереження 

та ефективність використання майна, переданого в оренду, та повноту і 
своєчасність внесення до державного бюджету платежів, які встановленні 

цим договором. 

8.2. Виступати з ініціативою відносно внесення змін до Договору 

оренди або його розірвання у разі погіршення стану орендованого майна, 

внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору, 

в тому числі за порушення строку внесення орендної плати у термін понад 
3-х місяців. 

 

9. Особливі умови договору 
 

9.1. «Орендодавець» залишає за собою нижче перераховані приміщення: 

– кімната стоматолога площею 15,5 м2 в осях 5-6 та БГ на відмітці – 
3,3 м, друга кімната стоматолога площею 12,2 м2, в осях 6-8 та ВД на 

відмітці +00. 

– приміщення ради ветеранів праці 2 кімнати площею 48,6 м2, 

перукарня площею 7,3 м2, в осях 6-8 та АБ на відмітці +00. 

– кімната для зберігання музичних інструментів площею 17,2 м2 в 
осях 16-17 та БВ на відмітці +4,2м. 

– клубні приміщення площею 306,3 м в осях 10-15 та ДМ на 

відмітці – 3,3 м. 

Разом загальна площа 399,6 м2. 

9.2. Спільно з «Орендатором» використовуються «Орендодавцем» 

актова зала, спортзал, їдальня, бібліотека. «Орендодавець» залишає за 
собою право використовувати вище перераховані приміщення обсягом  

5 % річного часу тобто 438 годин по кожному приміщенню протягом року: 

– актова зала – 364 м2 – 5 % складає – 18,4 м2; 

– спортзал – 1021,3 м2 – 5 % складає – 51,1 м2; 

– їдальня з підсобними приміщеннями – 884,6 м2 – 5 % складає – 44,2 м2; 
– бібліотека – 287,7 м2 – 5 % складає – 28,8 м2. 

Разом загальна площа 142,5 м2. 

Всього за «Орендодавцем» залишаються 399,6 м2 + 142,5 м2 = 542,1 м2. 

9.3. Додатково передається «Орендатору»: 

– інв. № 106 ТП 1100; 

– інв. № 742 – автодорога довжиною 112 пм; 
– інв. № 743 – доріжки і площадки в середині двору, довжиною 53 пм; 
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– інв. № 744 – тротуари вздовж будівель ззовні – 520 пм; 

– інв. № 10905 – каналізація; інв. № 10906 – водопровід; 

– інв. № 10907 – траса; 

– інв. з № 21760 – по інв. № 21772 – зв’язок. 
9.4. Відповідальність за експлуатацію, технічну та пожежну безпеку 

несе «Орендар». 

 

10. Відповідальність і вирішення спорів за Договором 
 

10.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим 
Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством 

України. 

10.2. Спори, які виникають за цим Договором або у зв’язку з ним, не 

вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку. 

10.3. ОРЕНДОДАВЕЦЬ не відповідає по зобов’язанням ОРЕНДАРЯ. 

10.4. ОРЕНДАР не відповідає по зобов’язанням ОРЕНДОДАВЦЯ. 
 

11. Строк чинності, умови зміни та припинення дії Договору 
 

11.1. Цей Договір укладено строком на 4 роки, що діє з 1 січня 2002 до 

1 вересня 2006 р. включно. 

11.2. Договір оренди нежитлових приміщень № 274-АС від 28.08.96 та 
додаткова угода № 1 від 12.2000 р. втрачає чинність з моменту даного 

договору. 

11.3. Умови цього Договору зберігають силу протягом всього терміну 

дії цього Договору, в тому числі у випадках, коли після його укладення, 

законодавством встановлено правила, що погіршують становище ОРЕНДАРЯ, 
а в частині зобов’язань ОРЕНДАРЯ щодо орендної плати до дати 

підписання акту приймання-передачі. 

11.4. Зміни і доповнення або розірвання цього Договору допускаються 

за взаємної згоди сторін. Зміни та доповнення, що пропонується внести, 

розглядаються протягом 20 днів з дати їх подання до розгляду іншою стороною. 

11.5. За ініціативною однієї із сторін цей Договір може бути доповнено, 
змінено або розірвано рішенням Арбітражного суду у випадках і в терміни, 

передбачені чинним законодавством. 

11.6. У разі припинення або розірвання Договору поліпшення орендо-

ваного майна, здійснені ОРЕНДАРЕМ за рахунок власних коштів, які 

можна відокремити від орендованого майна не завдаючи йому шкоди, 
визнаються власністю ОРЕНДАРЯ, а невідокремлювані поліпшення – 

власністю ОРЕНДОДАВЦЯ. Питання компенсації ОРЕНДОДАВЦЕМ збільшення 

вартості орендованого майна в результаті зазначених невідокремлюваних 

поліпшень вирішуються відповідно до умов цього Договору. 

11.7. У разі відсутності заяви однієї зі сторін про припинення або 

зміну цього Договору після закінчення строку його чинності протягом 
одного місця, Договір вважається продовженим на той самий термін і на 

тих самих умовах, які були передбачені цим Договором, з урахуванням 

змін у законодавстві на дату продовження цього Договору. 

11.8. Реорганізація ОРЕНДОДАВЦЯ чи ОРЕНДАРЯ, або перехід права 

власності на орендоване майно третім особам, не визначається підставою 
для зміни або припинення чинності цього Договору і він зберігається свою 
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чинність для нового власника орендованого майна (його правонаступників), 

за винятком випадку приватизації орендованого майна ОРЕНДАРЕМ. 

11.9. Чинність цього Договору припиняється внаслідок: 

– закінчення строку, на який його було укладено; 
– приватизації об’єкта оренди ОРЕНДАРЕМ; 

– загибелі орендованого майна; 

– достроково за взаємною згодою сторін або за рішенням Арбітраж-

ного суду; 

– банкрутства ОРЕНДАРЯ та в інших випадках, прямо передбачених 

чинним законодавством України; 
– невиконання ОРЕНДАРЕМ взятого на себе зобов’язання щодо 

страхування орендованого майна протягом одного місяця з дати 

укладання Договору. 

11.10. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, 

регулюються чинним законодавством України. 
11.11. Цей Договір укладено в 3-х примірниках, які мають однакову 

юридичну силу: 1 – ОРЕНДОДАВЦЮ, 2 – ОРЕНДАРЮ, 3 – РВФДМУ в 

Миколаївській області. 

 

12. Платіжні та поштові реквізити сторін 
 

Орендодавець Орендар 
м. Миколаїв, вул. Адміральська, 38 

р/р 26004419 в НОД АППБ «Аваль» 
МФО 326182, код 14313240 

м. Миколаїв, 54003,  

вул. 68 Десантників, 10 
Управління держказнач. 
в Миколаївській обл. 
Код 23613047, Р/р 39213000140611 
УДК м. Миколаїв, МФО 826013 

 

13. Додатки 
 

Додатки до цього Договору є його невід’ємною і складовою частиною. 

До цього Договору додаються: 

– розрахунок орендної плати; 

– Акт приймання-передачі орендованого майна. 

 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ: ОРЕНДАР: 

___________________ __________________ 

1 січня 2002 року 1 січня 2002 року 

 
Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 
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№ 79 
Проект Постанови Кабінету Міністрів України 

про утворення Миколаївського національного університету 
 

2001 р. 
м. Київ 

 

Проект 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 

ПОСТАНОВА 
від________2001 р. №______ 

Київ 
 

Про утворення Миколаївського національного університету 
 

Кабінет Міністрів України постановляє: 
 

1. Утворити Миколаївський національний університет на базі Миколаївської 
філії Національного університету «Києво-Могилянська академія», що ліквідується. 

Враховуючи значний внесок Миколаївської філії Національного універси-
тету «Києво-Могилянська академія» в розвиток національної освіти на 
півдні України та ідей «Києво-Могилянської академії» присвоїти ім’я Петра 
Могили і надалі іменувати – Миколаївський національний університет 
імені Петра Могили. 

2. Утворення і фінансування зазначеного університету здійснювати в 
межах асигнувань, що передбачаються Державним управлінням справами 
при Президентові України на підготовку кадрів в Миколаївській філії 
Національного університету «Києво-Могилянській академії». 

3. Затвердити Статут зазначеного університету, що додається. 
4. Установити, що студенти Миколаївської філії Національного 

університету «Києво-Могилянська академія», що ліквідується, продовжують 
навчання у Миколаївському національному університету імені Петра Могили. 

5. Майно, будівлі, споруди та оборотні кошти, що знаходяться в 
оперативному управлінні Миколаївської філії Національного університету 
«Києво-Могилянська академія», передати у повному обсязі в оперативне 
управління Миколаївському національному університету імені Петра Могили. 

6. Вважати Миколаївський національний університет імені Петра 
Могили правонаступником Миколаївської філії Національного університету 
«Києво-Могилянська академія». 

7. У позиції «Державне управління справами» схеми підпорядкування 
розпорядників коштів державного бюджету нижчого рівня та їх одержу-
вачів головним розпорядникам цих коштів, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 8 січня 2000 р. № 13 (13-2000-п) «Про 
вдосконалення системи головних розпорядників коштів державного бюджету» 
(Офіційний вісник України, 2000 р., № 2, ст. 36, № 20, ст. 820), доповнити 
графу «розпорядники коштів державного бюджету нижчого рівня» словами 
Миколаївській національний університет імені Петра Могили. 

8. Міністерству фінансів під час уточнення показників Державного 
бюджету України на 2002 рік врахувати зміни, зазначені у п. 7 цієї 
Постанови. 

9. Визначити Постанову Кабінету Міністрів України від 3 липня 
1996 року № 712 (712-96) «Про утворення Миколаївської філії Національного 
університету «Києво-Могилянська академія» такою, що втратила чинність. 

 

Прем’єр-міністр України А. Кінах 
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Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 
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№ 80 

Прохання голови Миколаївської обласної державної адміністрації 

Гаркуши О. М. до прем’єр-міністра України Кінаха А. К. 

про зміну статусу Миколаївської філії Національного університету 
«Києво-Могилянська академія» 

 
9 січня 2002 р. 

м. Миколаїв 
 

Прем’єр-міністру України 
Кінаху А. К. 

Про зміну статусу  
Миколаївської філії НаУКМА 

 

Шановний Анатолію Кириловичу! 
 

Шість років наполегливої роботи професорсько-викладацького та 

адміністративного складу Миколаївської філії Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» є свідченням спроможності науково-педаго-

гічного потенціалу регіону реформувати систему вищої освіти України. 

Миколаївська філія Національного університету «Києво-Могилянська 
Академія» створена постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 

1996 року № 712 як структурний підрозділ НаУКМА зі статусом Національ-

ного університету і здійснює набір студентів за сімома напрямками 

підготовки: фінанси; екологія та охорона навколишнього середовища; 

мова і література (англійська, німецька, французька); інтелектуальні 
системи прийняття рішень; політологія; соціальна робота; правознавство. 

На сьогодні загальна кількість студентів становить 1451 особу, ліцензо-

ваний обсяг прийому – 460 осіб. Професорсько-викладацький склад 

МФ НаУКМА налічує 170 осіб, з них: професорів, докторів наук – 17 осіб, 

кандидатів наук та доцентів – 62 особи. Створена аспірантура та 

докторантура, проводяться захисти дисертацій. 
Навчальний процес здійснюється у п’яти корпусах загальною площею 

19400 м2. Філія має бібліотеку з фондом понад 60 тисяч примірників, 

виданих 15 мовами світу; видавництво, яке щорічно друкує навчально-

методичну і наукову літературу, а також наукові збірники, які включено 

ВАК України до переліку наукових фахових видань, в яких можуть 
публікуватися матеріали до захисту кандидатських і докторських дисертацій; 

науково-дослідний відділ; комп’ютерний центр, укомплектований найсучасні-

шим обладнанням; міжнародний відділ, який координує співробітництво 

філії з університетами США, Канади, Німеччини, Швеції та інших країн. 

Завдяки отриманим грантам студенти МФ НаУКМА навчаються в 

університетах США, проходять стажування у Верховній Раді України та 
Парламенті Канади. Філія має власний гуртожиток на 305 місць і власний 

житловий багатоквартирний будинок для викладачів. 

За час свого існування Миколаївська філія НаУКМА підготувала та 

випустила бакалаврів і спеціалістів, які вже працюють як висококвалі-

фіковані фахівці на вітчизняних підприємствах та в установах. 
Миколаївська філія НаУКМА об’єднала в комплекс кращі середні навчальні 

заклади міста й області, розвинулась у цілісну освітньо-наукову інституцію 
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і зайняла провідне місце в системі вищої освіти півдня України і здійснює 

значний вплив на освітні й соціальні процеси в регіоні. 

Миколаївська філія НаУКМА за своїми показниками досягла рівня 

класичного університету і має всі передумови бути реорганізованою в 
самостійний університет у комплексі «Києво-Могилянська академія», що 

відповідає потребам регіону. 

Звертаюся до Вас з проханням розглянути питання щодо реорганізації 

Миколаївської філії НаУКМА у Миколаївський національний університет. 

 

Додаток № 1. Проект постанови Кабінету Міністрів України – на 1 арк. 
в 1 прим. 

 

З повагою, 

Голова облдержадміністрації О. М. Гаркуша 

 
Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 
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ЛКЗДІЛ 3 
 

 

ИДГО імені Петла Икгжлж 
(белезень 2002 – глудень 2008) 
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№ 81 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

Про утворення Миколаївського державного гуманітарного 

інституту імені Петра Могили 
від 13 березня 2002 р. № 112-р 

 
13 березня 2002 р. 

м. Київ 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 

Розпорядження 

від 13 березня 2002 р. № 112-р 

Київ 

 
Про утворення Миколаївського державного 

гуманітарного інституту імені Петра Могили 

 

1. Прийняти пропозицію МОН, погоджену з Мінфіном, Мінекономіки, 

Миколаївською облдержадміністрацією, про утворення Миколаївського 

гуманітарного інституту на базі Миколаївської філії Національного уні-
верситету «Києво-Могилянська академія», що ліквідується. 

Присвоїти утвореному Інституту ім’я Петра Могили і надалі іменувати 

його – Миколаївський державний гуманітарний інститут імені Петра Могили. 

Утворення зазначеного Інституту здійснити в межах асигнувань, 

передбачених Державному управлінню справами при Президентові України 
на підготовку кадрів. 

2. Узяти до відома, що студенти Миколаївської філії Національного 

університету «Києво-Могилянська академія» продовжують навчання в 

Миколаївському державному гуманітарному інституті імені Петра Могили. 

 

Прем’єр-міністр України А. Кінах 
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Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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№ 82 

Лист від адміністрації Харбінського інженерного університету 

до начальника відділу міжнародних зв’язків Миколаївської філії 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

Ромакіна В. В. стосовно питання програми відвідування 

делегації від МФ НаУКМА до ХІУ 
 

24 квітня 2002 р. 
м. Харбін, КНР 

 

Уважаемый начальник отдела международных связей 

НФ НаУКМА Господин Ромакин В. В. 

 

Мы получили E-mail от вас. По вашей просьбе на семь дней в Китае 
наш университет распределяет следующие программы посещения. 

1. 29 мая 2002 г. ваша делегация доедет до Пекина, кого-то от нашего 

университета встретить вашу делегацию. Тогда заранее сообщите нам 

номер рейса. 

2. 30–31 мая 2002 г. наш ректор встретит с вами. 

Показать вашей делегации институты и факультеты нашего универси-
тета в коррелятивных областях, например, институт кораблестроения, инсти-

тут автоматизации, институт компьютера, экономический институт и т. д. 

3. 1–2 июня 2002 г. организовать экскурсию по городу Харбину. 

4. 3–4 июня 2002 г. посетить факультет иностранного языка, хими-

ческий факультет и институт гуманитарной общественной науки. Обе 
стороны обсудят конкретные вопросы о сотрудничестве и подпишит 

соглашение между НФ НаУКМА и ХТУ. 

Мы несовсем поняли смысл о дополнительных финансовых расходов 

от вашей стороны. Ваша сторона возьмет на себя расходы на прожива-

ние, кушанье, городские и международные транспорты. Наша сторона 

представит вам гостиницу, цена которой 200 юаней на один день (номер 
для двух). Если у вас будут какие вопросы или предложения, поскорее 

связывайте с нами. 

 

Отдел международных связей ХИУ 

24 апреля 2002 
 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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№ 83 

Протокол намірів між Харбінським інженерним університетом 

(м. Харбін, КНР), Національним університетом 

«Києво-Могилянська Академія» (м. Київ, Україна) 
та Миколаївським державним гуманітарним університетом 

імені Петра Могили (м. Миколаїв, Україна) 
 

1 червня 2002 р. 
м. Київ, Україна 

м. Миколаїв, Україна 
м. Харбін, КНР 
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Протокол намірів 
між Харбінським інженерним університетом (м. Харбін, КНР), 
Національним університетом «Києво-Могилянська Академія» 

(м. Київ, Україна) та Миколаївським державним гуманітарним 
університетом імені Петра Могили (м. Миколаїв, Україна) 

 

м. Харбін «1» червня 2002 р. 
 

Харбінський інженерний університет м. Харбін, КНР (далі ХІУ) в особі 
президента Цю Чан–хуа (за участі представників університету: першого 
проректора, професора Хуан-Шен, проректора, професора Чжан-Шу, 
професорів Чжан Мін-джюн, Чжан Вен-пін, Чжан Мі-лін, Цзян Сян-чжі, 
Лю Гуан-юй і спеціаліста міжнародного відділу Га Йн-і, Національний 
університет «Києво-Могилянська Академія» м. Київ, Україна (далі НаУКМА) 
в особі Президента НаУКМА Брюховецького В’ячеслава Степановича, 
Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили, 
м. Миколаїв, Україна (далі МДГУ) в особі ректора Клименка Леоніда 
Павловича (за участі проректорів Олександра Павловича Мєщанінова і 
Віктора Софроновича Фуртатова) уклали цей протокол намірів про 
взаємне співробітництво у сфері спільних наукових та тематичних розробок, 
підготовки спеціалістів з метою отримання вищої освіти, організації міжуні-
верситетських обмінів висококваліфікованими професорсько-викладацькими 
кадрами, студентами, аспірантами і докторантами, проходження стажування 
за обраними і узгодженими сторонами спеціальностями і домовилися про таке: 

Предмет протокола: 
А. У сфері наукових розробок ХІУ, НаУКМА та МДГУ пропонують такі 

напрямки співробітництва: 
1. Вивчення умов, проблем і перспектив розвитку університетів як 

провідних вищих навчальних закладів не тільки в відповідних регіонах, а і 
в усьому світі; 

2. Розробка комплексної програми спільної наукової роботи універ-
ситетів, факультетів і кафедр для забезпечення сталого розвитку універси-
тетської системи в кожної країні. 

В. У сфері підготовки спеціалістів ХІУ, НаУКМА та МДГУ беруть на 
себе підготовку кваліфікованих спеціалістів для університетів, які підписали 
цей протокол, за спеціальностями і напрямами, діючими в університеті з 
врученням Свідоцтв і Дипломів; 

особливу увагу приділити вивченню можливості навчання студентів 
українській, китайській та російській мовам в університетах України та КНР. 

С. ХІУ, НаУКМА і МДГУ беруть на себе зобов’язання всіляко сприяти 
розвитку і обміну професорсько-викладацькими кадрами, студентами, аспі-
рантами і докторантами, організації стажувань і конференцій за узгодженими 
сторонами програмами з метою підвищення кваліфікації викладачів і 
досягнення взаємної вигоди для сторін, організації виставок-презентацій 
художньої творчості, декоративно-прикладного мистецтва, скульптури, 
графіки, а також проведенню студентських спортивних змагань. 

Цей протокол є попереднім і не накладає на його учасників ніяких 
фінансових і юридичних обов’язків. 
 

За Харбінський інженерний 
університет 

За Національний університет 
«Києво-Могилянська Академія» 

За Миколаївський державний 
гуманітарний університет 
імені Петра Могили 

Президент__________ 
Цю Чан-хуа 

Президент____________ 
Брюховецький В. С. 

Ректор ____________ 
Клименко Л. П. 

 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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№ 84 
Договір про співробітництво між Національним університетом 

«Києво-Могилянська академія» (м. Київ, Україна), Миколаївським 

державним гуманітарним університетом імені Петра Могили 

(м. Миколаїв, Україна) і Харбінським інженерним університетом 

(м. Харбін, КНР) 
 

1 червня 2002 р. 
м. Київ, Україна 

м. Миколаїв, Україна 
м. Харбін, КНР 
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м. Харбін 1 червня 2002 р. 
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ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО 

між Національним університетом 

«Києво-Могилянська академія» (Київ, Україна), 

Миколаївським державним гуманітарним 
університетом ім. Петра Могили (Миколаїв, Україна) 

і Харбінським інженерним університетом (Харбін, КНР) 

 

У результаті дружніх переговорів Харбінський інженерний університет, 

Національний університет «Києво-Могилянська академія» та Миколаївський 

державний гуманітарний університет ім. Петра Могили підписали таку 
угоду до 1 червня 2007 р. 

А. Основні напрямки наукового і навчального співробітництва 

між трьома сторонами 

1. Вивчення умов, проблем і перспектив розвитку університетів як 

ведучих вищих навчальних закладів не тільки у відповідних регіонах і 
країнах, але й у глобальному масштабі. 

2. Розробка комплексної програми спільної наукової роботи універси-

тетів, факультетів і кафедр для забезпечення стійкого розвитку універси-

тетської системи освіти в кожній країні. 

3. Удосконалення робочого процесу і систем ДВЗ з метою покращення 

економічності й надійності двигунів. 
4. Підвищення надійності і довговічності суднових енергетичних 

установок, їх елементів і суднових пристроїв. 

5. Інтенсифікація процесів теплообміну в суднових теплових апаратах і 

парогенераторах. Вивчення шляхів удосконалення судових атомних установок. 

6. Обмін навчальними планами і програмами та методичними 
посібниками університетів. 

7. Розробка математичних моделей і програм для дослідження 

процесів і систем у соціальній, екологічній і економічній сферах. 

8. Розробки і дослідження в галузі створення нових джерел енергії. 

9. Розвиток філософських наук. 

10. Дослідження процесів економічного розвитку України і Китая. 
11. Проблеми розвитку сучасного державного права. 

12. Захист навколишнього середовища в умовах підвищення техно-

генного впливу на довкілля. 

13. Розробка методів і техніки автоматичного управління. 

14. А також інші галузі, в яких зацікавлені три сторони. 
В. Зміст наукового співробітництва між трьома сторонами 

У сфері науки: 

1. Проведення спільних наукових досліджень, які виконуються як в 

Україні, так і в КНР. 

2. Обмін результатами наукових досліджень у сферах спільного зацікавлення. 

3. Обмін науковою, науково-технічною літературою, програмним забезпе-
ченням, методиками розрахунків. 

4. Проведення спільних конференцій і семінарів. 

 

Результати спільно виконаних робіт за домовленістю повинні бути 

опублікованими в Україні, КНР або в інших країнах і висвітлені на 
наукових конференціях. 
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5. ХІУ, НаУКМА і МДГУ приймають на себе обов’язок готувати квалі-

фіковані кадри за спеціальностями і напрямками, які є в університетах. 

6. Створити умови для вивчення студентами української, китайської і 

російської мов. 
7. Створити умови для студентського обміну, організації стажувань з 

метою підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу. 

 

В галузі культурного розвитку університетів: 

8. Створення умов для організації виставок-презентацій кращих творів 

мистецтва, скульптури, графіки, декоративно-прикладного мистецтва, 
художньої фотографії. 

9. Проведення спортивних змагань за погодженням між сторонами. 

 

С. Поїздки вчених України і КНР у країни-партнери можуть 

здійснюватися двома шляхами: 
1. На валютній основі. В цьому випадку сторона, що відряджує, 

сплачує всі витрати. 

2. За запрошенням керівництва університету на без валютній основі. 

В такому випадку двосторонній проїзд між країнами оплачує сторона, що 

відряджає. Університет, що приймає, забезпечує житло безкоштовно, 

сплачує добові за весь час перебування в країні і проїзд по території 
країни. Число відряджених і час поїздок узгоджуються попередньо. 

 

Договір вступає в силу з дня його підписання сторонами і чинний 

протягом п’яти років. Після цього він може бути пролонгований за 

рішенням усіх сторін. 
Текст договору складених у шести примірниках (три – китайською 

мовою, три – українською мовою), які ідентичні і мають однакову силу. 

 

За Харбінський 
інженерний 
університет 

За Національний 
університет 
«Києво-Могилянська 
Академія» 

За Миколаївський 
державний гуманітарний 
університет  
імені Петра Могили 

Президент__________ 
Цю Чан-хуа 

Президент____________ 
Брюховецький В. С. 

Ректор ____________ 
Клименко Л. П. 

 
Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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№ 85 

Клопотання Миколаївської обласної державної адміністрації 

до президента України Л. Д. Кучми про утворення 

Миколаївського національного університету 
 

15 червня 2004 р. 

м. Миколаїв 
 

Президенту України 

Л. Д. Кучмі 

Про утворення Миколаївського 

національного університету 
 

Вельмишановний Леоніде Даниловичу! 
 

Миколаївська обласна державна адміністрація порушує клопотання про 

утворення на базі Миколаївського державного університету імені В. О. Сухо-

млинського та приєднаного до нього Миколаївського державного гумані-

тарного університету імені Петра Могили єдиного університету зі статусом 

національного. 

Здійснення цих змін зумовлене потребою реалізації завдань реорганізації 

системи вищої освіти відповідно до вимог інтеграції України в європейській 

освітній і науковий простір. Об’єднання зазначених університетів на базі 

найстарішого на півдні України Миколаївського державного університету 

імені В. О. Сухомлинського, що має тривалі традиції й вагомі здобутки в 

освітянський діяльності, дозволить ефективніше використовувати навча-

льно-методичний і науковий потенціал і сприятиме підвищенню якості 

підготовки фахівців із вищою освітою. 

Історія Миколаївського державного університету веде свій відлік із 

1913 року. У своєму розвиткові й становленні він пройшов декілька етапів 

і відтак у 1999 році здобув статус педагогічного університету. У 2002 році 

закладу було надано статус державного університету. 

Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра 

Могили був утворений у 2002 році на базі Миколаївської філії Національного 

університету «Києво-Могилянська академія», що була відкрита з 1996 року. 

Об’єднання двох університетів дозволить збагатити спектр підготовки 

фахівців із вищою освітою та здійснити роботу з підвищення якості цієї 

підготовки до рівня світових вимог. 

Пріоритетні напрями діяльності університетів визначаються змістом 

заходів щодо реформування вищої освіти України, передбачених Указом 

Президента України «Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти 

України», а також Національною доктриною розвитку освіти у ХХІ столітті, 

приєднанням України до Болонського процесу та її входженням до 

європейського освітнього і наукового простору. Університети беруть участь 

у проведенні експерименту щодо запровадження кредитно-модульної 

системи організації навчального процесу. З метою підвищення рівня 

проведення наукових досліджень в університетах створено ряд наукових 

центрів і лабораторій, у роботі яких беруть участь викладачі спільно з 

фахівцями провідних наукових установ НАН України та АПН України. 
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Підтримання високого рівня наукової та навчальної роботи університетів 

забезпечується підготовкою наукових кадрів в аспірантурі й докторантурі. 

Беручи до уваги загальнодержавне і міжнародне визнання результатів 

діяльності університетів, їх вагомий внесок у розвиток національної освіти 

і науки, звертаюся до Вас із проханням підтримати пропозицію про утворення 

Миколаївського національного університету. 

Обласна державна адміністрація створюватиме сприятливі умови для 

подальшого розвитку матеріально-технічної бази та кадрового потенціалу 

університету. 
 

З глибокою повагою, 

голова облдержадміністрації О. М. Гаркуша 
 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 
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№ 86 

Звернення ректора Миколаївського державного гуманітарного 

університету імені Петра Могили Клименка Л. П. 

до народного депутата України по Центральному виборчому округу 

м. Миколаєва, члена наглядової ради МДГУ Круглова М. П. 

стосовно питання створення Миколаївського національного 

університету на базі Миколаївського державного університету 

імені В. О. Сухомлинського (МДУ) та Миколаївського державного 

гуманітарного університету імені Петра Могили (МДГУ) 

комплексу «Києво-Могилянська академія» 

 

[2004 р.] 

м. Миколаїв 

 

Народному депутату України 

по Центральному виборчому 

округу міста Миколаєва, 

члену наглядової ради МДГУ 

Круглову М. П. 

 

Шановний Миколо Петровичу! 

 

Як стало відомо, Миколаївська облдержадміністрація ініціювала перед 

Президентом України Л. Д. Кучмою створення Миколаївського національного 

університету на базі Миколаївського державного університету ім. В. Сухо-

млинського (МДУ) та Миколаївського державного гуманітарного університету 

ім. Петра Могили (МДГУ) комплексу «Києво-Могилянська академія». 

Про цю ініціативу керівництво та трудовий колектив МДГУ не були 

поставлені до відома. 

Вважаю, що об’єднання двох університетів є недоцільним. 

МДГУ працює стабільно на позиціях державотворення та потреби в 

реорганізації немає. 

Університети, що планується об’єднати, засновані на різних системах 

організації навчального процесу. 

В МДГУ ім. П. Могили впроваджено: 

1. Зовнішнє вступне тестування за тестами «Києво-Могилянська академія». 

2. Триместрова форма навчання. 

3. Рейтингова система оцінки рівня знань, що збалансована з органі-

зацією самостійної роботи. 

4. Кредитно-модульна система освіти, що наближена до вимог Болонського 

процесу. 

5. Збільшена з 324 до 1400 кількість годин на вивчення англійської мови. 

6. Викладання здійснюється виключно українською та за бажанням 

англійською мовами. 

7. Обов’язкова поглиблена комп’ютерна підготовка на усіх факультетах, що 

забезпечена 230 комп’ютерами на 2000 студентів. 

8. Значно зменшене навантаження професорсько-викладацького складу. 
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9. З дев’яти напрямів підготовки лише один співпадає з напрямами 

підготовки в МДУ. 

В трудовому колективі виникло різко негативне сприйняття перспе-

ктиви втрати самостійності університету, руйнування напрацьованих і 

впроваджених інноваційних технологій навчання і організації освітньої 

діяльності та пов’язаних з цим зниження заробітної плати, збільшення 

навчального навантаження, погіршення рівня освіти, втрати перспективи 

отримання співробітниками квартир та багато інших негативних наслідків. 

Вважаємо проведення реорганізації університету, пов’язаної з конфлікт-

ною ситуацією в колективі напередодні президентських виборів недоцільною 

і з державницьких позицій шкідливою. 

Прошу Вас, шановний Миколо Петровичу, звернутися до Прем’єр-міністра 

України В. Ф. Януковича про відхилення пропозиції Миколаївської облдерж-

адміністрації по об’єднанню університетів. 

 

З повагою, ректор Л. П. КЛИМЕНКО 

 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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№ 87 

Звернення ректора Миколаївського державного гуманітарного 

університету імені Петра Могили Клименка Л. П. до народного 

депутата України Матвєєва В. Й. стосовно питання створення 

Миколаївського національного університету на базі Миколаївського 

державного університету імені В. О. Сухомлинського (МДУ) 

та Миколаївського державного гуманітарного університету 

імені Петра Могили (МДГУ) комплексу 

«Києво-Могилянська академія» 

 

[2004 р.] 

м. Миколаїв 

 

Народному депутату України 

Матвєєву В. Й. 

 

Шановний Валентине Йосиповичу! 

 

Як стало відомо Миколаївська облдержадміністрація ініціювала перед 

Президентом України Л. Д. Кучмою створення Миколаївського національного 

університету на базі Миколаївського державного університету ім. В. Сухо-

млинського (МДУ) та Миколаївського державного гуманітарного університету 

ім. Петра Могили (МДГУ) комплексу «Києво-Могилянська академія». 

Про цю ініціативу керівництво та трудовий колектив МДГУ не були 

поставлені до відома. 

Вважаю, що об’єднання двох університетів є недоцільним. 

МДГУ працює стабільно на позиціях державотворення та потреби в 

реорганізації немає. 

Університети, що планується об’єднати, засновані на різних системах 

організації навчального процесу. 

В МДГУ ім. П. Могили впроваджено: 

1. Зовнішнє вступне тестування за тестами «Києво-Могилянська академія». 

2. Триместрова форма навчання. 

3. Рейтингова система оцінки рівня знань, що збалансована з організацією 

самостійної роботи. 

4. Кредитно-модульна система освіти, що наближена до вимог Болонського 

процесу. 

5. Збільшена з 324 до 1400 кількість годин на вивчення англійської мови. 

6. Викладання здійснюється виключно українською та за бажанням 

англійською мовами. 

7. Обов’язкова поглиблена комп’ютерна підготовка на усіх факультетах, 

що забезпечена 230 комп’ютерами на 2000 студентів. 

8. Значно зменшене навантаження професорсько-викладацького складу. 

9. З дев’яти напрямів підготовки лише один співпадає з напрямами 

підготовки в МДУ. 

В трудовому колективі виникло різко негативне сприйняття перспекти-

ви втрати самостійності університету, руйнування напрацьованих і 

впроваджених інноваційних технологій навчання і організації освітньої 
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діяльності та пов’язаних з цим зниження заробітної плати, збільшення 

навчального навантаження, погіршення рівня освіти, втрати перспективи 

отримання співробітниками квартир та багато інших негативних наслідків. 

Вважаємо проведення реорганізації університету, пов’язаної з конфліктною 

ситуацією в колективі недоцільною і з державницьких позицій шкідливою. 

Прошу Вас, шановний Володимире Йосиповичу і депутатів від Миколаєва 

звернутися до Президента України Леоніда Даниловича Кучми, про відхилення 

пропозиції Миколаївської облдержадміністрації по об’єднанню університетів. 

 

З повагою, ректор Л. П. КЛИМЕНКО 

 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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№ 88 

Звернення ректора Миколаївського державного гуманітарного 

університету імені Петра Могили Клименка Л. П. до Президента 

України Кучми Л. Д. стосовно питання створення Миколаївського 
національного університету на базі Миколаївського державного 

університету імені В. О. Сухомлинського (МДУ) та Миколаївського 

державного гуманітарного університету імені Петра Могили (МДГУ) 

комплексу «Києво-Могилянська академія» 

 
30 червня 2004 р. 

м. Миколаїв 

 

Президенту України 

Л. Д. Кучмі 

 
 

Вельмишановний Леоніде Даниловичу! 

 

Як стало відомо, до Вас звернувся голова Миколаївської облдержадмі-

ністрації Гаркуша О. М. з пропозицією створення Миколаївського національного 

університету шляхом приєднання Миколаївського державного гуманітарного 
університету імені Петра Могили (МДГУ) комплексу «Києво-Могилянська 

академія», до Миколаївського державного університету імені В. Сухо-

млинського (МДУ). 

Це звернення було зроблено без інформації колективу керівництва 

МДГУ і викликало велике занепокоєння. 
МДГУ створений на базі Миколаївської філії Національного університету 

«Києво-Могилянська академія», МФ НаУКМА була утворена ПКМ № 712 від 

03.07.1996 за ініціативою оргкомітету і громадськості міста. Доцільність 

створення закладу широко обговорювалася в ЗМУ і рішення про відкриття 

філії славетної КМА в Миколаєві було сприйнято з великим піднесенням. 

За вісім років заклад виріс до сучасного університету Європейського 
рівня. Створено шість різнопланових факультетів та два департаменти, 

збудовано сучасну бібліотеку, 9 комп’ютерних класів, видавничий центр, 

друкуються 8 фахових видань, відкрита спеціалізована рада по захисту 

дисертацій. Заклад має структуру класичного університету, розвинуту 

матеріальну базу та потужний професорсько-викладацький склад зі сталими 
освітньо-науковими традиціями, що мають глибокі історичні коріння. 

19 березня 2002 року розпорядженням КМ МФ НаУКМА була перетво-

рена в самостійний Миколаївський державний гуманітарний університет 

імені Петра Могили, який разом з НаУКМА утворив комплекс «КМА» зі 

спільною технологією навчального процесу, аспірантурою, Спеціалізованою 

радою, вступним тестуванням та багатьма іншими проектами. Обидва 
вузи побудовані на єдиних ідеологічних принципах розбудови суверенної 

української держави. Колектив МДГУ бере активну участь у громадському 

житті. На виборах Президента України в 1999 році колектив активно 

підтримав Вашу кандидатуру. Ректор очолив обласний виборчий штаб і 

обласну організацію об’єднання «Злагода». По результатам виборів вуз 
отримав Вашу подяку, а ректор був запрошений на інавгурацію. 

За 8 років напруженої роботи колектив МДГУ досяг великих здобутків. 
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В МДГУ викладали 26 іноземних викладачів з США, Німеччини, 

Франції, Південної Кореї, Австрії, Швейцарії, Польщі. 

Тільки в нашому університеті викладали 8 американських професорів, 

що мали найвищу нагоду для викладачів США – стипендію імені Фулбрайта. 
Більш ніж 40 студентів перемогли у престижних міжнародних конкурсах 

і отримали право безкоштовно вчитися протягом одного або двох років у 

закордонних університетах, проходити практику в парламентах, банках та 

комерційних фірмах. 

Наші студенти проходили стажування в Парламенті Канади, зустрічалися 

із прем’єр-міністром та спікером парламенту Канади. 
Університет відвідали посли Великобританії, Норвегії, Франції, Швейцарії, 

аташе посольств Республіки Польща, Австрії, Франції, США, існують 

домовленості про візити послів Німеччини та США. 

Університет співпрацює з Інформаційною службою Посольства США 

(PAS), Програмою академічних обмінів ім. Фулбрайта, Корпусом Миру 
США, Американськими радами зі співробітництва у галузі освіти та 

вивчення мов (ACCELS), Гете-інститутом (Німеччина), Асоціацією «Альянс 

Франсез» (Франція), фірмами Siemens AG (Німеччина), ALDEC (США – 

Польща), профспілкою працівників освіти і науки Польщі та іншими. 

Університет співпрацює з зарубіжними навчальними закладами:  

Харбінський інженерний університет (КНР), Університет Ржешова (Польща), 
Український дослідницький інститут Гарвардського університету (США), 

Вашингтонський університет (США), Park University (США), Техаський 

А&М університет (США), Університет Руру (Німеччина), Університет 

Гановеру (Німеччина), Федеральний інститут технології (м. Цюріх, 

Швейцарія), Центрально-Європейський університет (Угорщина), Педагогічний 
університет Республіки Сальвадор, Український університет (м. Москва), 

Університет Квінт (Канада, провінція Онтаріо), Ґетеборзький університет 

(Швеція). 

Впровадження інноваційних технологій в навчанні студентів відповідно 

до реалізації державної політики у сфері вищої освіти України в сучасних 

умовах розвитку цивілізації. Так зокрема, на базі університету відкрито 
Центр інноваційних технологій в рамках реалізації Програми розвитку 

ООН проекту «Інноваційний трамплін: запрошення до співпраці». Це, по-

перше, реалізація принципів демократії основою яких є вільний доступ до 

інформації. По-друге, вперше у південному регіоні поєднує університет із 

сільськими середніми школами та створює програми, що націлені на 
наступне: Інтернет-досвідченість та дистанційне навчання; програма 

розвитку для молоді; проект підвищення рівня демократизації суспільства; 

доступ до цивільної інформації; інформація аграрно-бізнесової торгівлі  

та програми розвитку. Це є підтвердженням відповідальності перед 

суспільством і в той же час перед своїми студентами, абітурієнтами, які 

будуть приймати рішення і творити Майбутнє вже завтра. 
Прозорість вступу до закладу, а саме зовнішнє вступне тестування за 

тестами Національного університету «Києво-Могилянська академія» абітурієнтів 

до МДГУ (єдиний навчальний заклад у Південному регіоні). Це – 

прозорість, чесність, відкритість, неупередженість, виключення втручання 

людського фактору, відкритість перевірки результатів в рамках реалізації 
державної політики щодо боротьби із корупцією. 
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Поглиблення своєї фахової підготовки студенти здійснюють в 
Американському Економічному, Філософському, Німецькому, Іспанському 
та інших клубах. Щороку проводяться літня англомовна та німецька 
школи. На студентів чекають Центри англомовної гуманітарної інформації 
та Франкофонії, Політичних досліджень, Економічних досліджень, Студентське 
наукове товариство. Діють студентські театри: франкомовний театр «Крааль» 
та український театр. Працює культурно-мистецький центр студентів, 
Галерея мистецтв. Студенти МДГУ видають газету «Вагант». 

Зовнішнє вступне тестування за тестами Національного університету 
«Києво-Могилянська академія», з яким МДГУ ім. П. Могили утворив 
навчально-науковий комплекс. 

Триместрова форма навчання. 
Рейтингова система оцінки знань, збалансована з організацією самостійної 

роботи студентів. 
Кредитно-модульна система освіти, що наближена до вимог 

Болонського процесу. 
Збільшена з 324 до 1400 кількість годин на вивчення англійської мови, 

яка забезпечує конкурентоспроможність випускників на ринку праці. 
Викладання здійснюється виключно українською та, за бажанням, 

англійською мовами. 
Поглиблена комп’ютерна підготовка на всіх факультетах, що 

забезпечується 230 комп’ютерами на 2000 студентів. 
Створений Миколаївський національний навчально-культурний комплекс, 

до якого входять кращі середні заклади освіти Миколаївської, Херсонської 
та Одеської областей. 

Навчальний процес ґрунтується на кращих досягненнях вітчизняної 
вищої освіти і світових здобутків. Виховання студентів здійснюється на 
національних традиціях і в дусі державотворення, тісно пов’язаних з 
іменем Петра Могили, що носить університет, засновника «Києво-
Могилянської академії». 

Конкурс на вступі найвищий за рівнем. Перемога в Джон мультимедія. 
Шановний Леоніде Даниловичу! Приєднання МДГУ до МДУ буде мати 

дуже негативні як для молоді Миколаївщини, так і для громадської думки 
у світі. Це питання було обговорено на загальних зборах трудового 
колективу 30.06.2004. 

Збори відмічають: 
Проект 

 
Президенту України 
Л. Д. КУЧМІ 
 
Міністру освіти і науки України 
В. Г. Кременю 
 
Голові Миколаївської ОДА 
О. М. Гаркуші 

 
Вельмишановний__________________________________________! 

 
Як стало відомо, Миколаївська облдержадміністрація ініціювала перед 

Президентом України Л. Д. Кучмою створення Миколаївського національ-
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ного університету на базі Миколаївського державного університету  
ім. В. Сухомлинського (МДУ) та Миколаївського державного гуманітар-
ного університету ім. Петра Могили (МДГУ) комплексу «Києво-Могилянська 
академія». 

Про цю ініціативу керівництво та трудовий колектив МДГУ не були 

поставлені до відома. 

Миколаївський державний гуманітарний університет ім. Петра Могили 

утворений на базі Миколаївської філії Національного університету «Києво-

Могилянська академія». За роки роботи заклад виріс до сучасного університету 
європейського рівня. Має шість факультетів, сучасну бібліотеку, 9 комп’ютер-

них класів, видавничий центр, 8 фахових видань, Спеціалізовану раду по 

захисту дисертаційних досліджень, розвинуту матеріальну базу та потужний 

професорсько-викладацький склад зі сталими освітньо-науковими традиціями. 

МДГУ ім. П. Могили стабільно працює на позиціях державотворення, 
проводить якісну підготовку фахівців, що користуються попитом як в 

Україні, так і у світі, тому немає потреби в його реорганізації. 

В МДГУ ім. П. Могили за 8 років діяльності впроваджено низку 

інноваційних проектів: 

1. Зовнішнє вступне тестування за тестами Національного універси-

тету «Києво-Могилянська академія». 
2. Триместрова форма навчання. 

3. Рейтингова система оцінки знань, збалансована з організацією 

самостійної роботи студентів. 

4. Кредитно-модульна система освіти наближена до вимог Болонського 

процесу. 
5. Збільшена з 324 до 1400 кількість годин на вивчення англійської 

мови. 

6. Викладання здійснюється виключно українською та, за бажанням, 

англійською мовами. 

7. Поглиблена комп’ютерна підготовка на всіх факультетах, що забезпе-

чується 230 комп’ютерами на 2000 студентів. 
8. Значно зменшено педагогічне навантаження професорсько-викла-

дацького складу. 

9. З дев’яти напрямів підготовки студентів лише один співпадає з 

напрямами підготовки в МДУ. 

Ми глибоко переконані, що об’єднання університетів не призведе до 
очікуваного позитивного ефекту через несумісність навчально-виховних 

процесів, усі відпрацьовані Миколаївським державним гуманітарним універ-

ситетом ім. Петра Могили, інноваційні проекти будуть втрачені та 

загальмується процес приєднання освітньої системи України до Болонської 

угоди. 

Збори МДГУ ім. Петра Могили відмічають: 
По-перше, порушені норми демократичного устрою університетів та 

вирішення суспільно значущих питань, що торкаються багато чисельних 

трудових колективів. Про це ще раз наголошено у статті Олексія Гаркуші 

«Рівність громадян, забезпечення прав, поступ до щасливого майбутнього», 

до 8-ї річниці Конституції України (газета «Скиф», від 30.06.2004 р.). 
По-друге, активне впровадження державної української мови в 

університетах регіону призупиниться, оскільки буде ліквідовано МДГУ 

ім. Петра Могили як каталізатор і послідовний україномовний заклад у 
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російськомовному Причорномор’ї. Отже, відбудеться знищення україномов-

ного університету, як осередку національної культури, виховання та навчання. 
По-третє, порушиться ступенева вища освіта, тому що зараз бакалаври 

МДГУ ім. П. Могили вільно вступають до навчання в НаУКМА на магістерські 
програми. 

По-четверте, випускники МДГУ ім. П. Могили будуть позбавлені диплома 

навчально-наукового комплексу «Києво-Могилянська академія», що надає їм 

право безпосереднього продовження навчання в США та Канаді. 
По-п’яте, зросте соціальна напруженість у колективах університетів, 

що призведе до відповідного зростання соціальної напруженості у регіоні. 
По-шосте, об’єднання університетів буде мати дестабілізуючий вплив 

на громадськість напередодні Президентських виборів. 
По-сьоме, професорсько-викладацький колектив втрачає можливість 

отримання квартир. 
По-восьме, напрацьовані освітні традиції, що продовжують 400-річні 

скарби «Києво-Могилянської академії», етичні норми будуть втрачені. 
По-дев’яте, віра в активну політику держави по піднесенню та розвитку 

національної вищої освіти, яку всі мешканці регіону відчули при прийнятті 
рішення Кабінетом Міністрів України по утворенню у 1996 р. Мико-

лаївської філії «Києво-Могилянської академії», будуть втрачені. 

Ми переконані, що об’єднання університетів напередодні Президентських 

виборів не приведе до очікуваного позитивного ефекту через несумісність 

навчально-виховних процесів, усі відпрацьовані Миколаївським державним 

гуманітарним університетом ім. Петра Могили інноваційні проекти будуть 
втрачені та загальмується процес приєднання освітньої системи України 

до Болонської угоди. 

Просимо Вас, вельмишановний Леоніде Даниловичу, прийняти зважене 

рішення та не допустити об’єднання університетів. 

 
Прийнято 

на загальних зборах трудового колективу 

МДГУ ім. Петра Могили 

30 червня 2004 р. 

 

Голова зборів В. О. Лапченко 
 

Секретар зборів Н. І. Смерчинська 

 
Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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№ 89 

Звернення голови зборів трудового колективу Миколаївського 

державного гуманітарного університету імені Петра Могили 

Лапченка В. О. до Президента України Кучми Л. Д. 
стосовно питання приєднання Миколаївського державного 

гуманітарного університету імені Петра Могили комплексу 

«Києво-Могилянська академія» до Миколаївського державного 

університету імені В. О. Сухомлинського 

 
2 липня 2004 р. 

м. Миколаїв 

 

Президенту України 

Л. Д. Кучмі 

 
Вельмишановний Леоніде Даниловичу! 

 

Як стало відомо, Миколаївська облдержадміністрація ініціювала перед 

Вами, Президентом України, прийняття рішення про приєднання Мико-

лаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили (МДГУ) 

комплексу «Києво-Могилянська академія» до Миколаївського державного 
університету ім. В. Сухомлинського (МДУ). 

У зв’язку з цим ми хочемо поставити до Вашого відома наступне: 

1. Ми глибоко вражені тим, що відносно цієї ініціативи трудовий 

колектив МДГУ не був інформований, і це розглядається нами як порушення 

елементарних принципів демократії, коли доля чисельної кількості  
громадян – викладачів, співробітників та студентів вирішується за лаштун-

ками відкритого суспільного життя. 

2. Ми серйозно занепокоєні втратою того, що було нами зроблено за 

більш ніж вісім років відданої праці на користь незалежної держави. Ми 

створили сильний потужний та згуртований колектив, який сформував: 

– свої традиції, засновані на освітніх принципах однієї з видатних та 
відомих постатей вітчизняної історії – святого Петра Могили; 

– етичні норми освітянської діяльності, що ставить наш університет 

поза проблем, пов’язаних з корумпованістю; 

– процедури та взаємовідносини, що ґрунтуються на досвіді провідних 

навчальних закладів та визначають університет як цілісну ефективну організацію. 
Завдяки цьому Миколаївський державний гуманітарний університет 

ім. Петра Могили, утворений на базі Миколаївської філії Національного 

університету «Києво-Могилянська академія», виріс до сучасного університету 

європейського рівня. Шість потужних факультетів забезпечуються великою 

бібліотекою, 9-ма комп’ютерними класами. Наукова діяльність обслуговується 

видавничим центром, 8-ма фаховими виданнями та Спеціалізованою 
радою по захисту дисертацій досліджень. Університет має розвинуту 

матеріальну базу та потужний професорсько-викладацький склад з 

міцними освітньо-науковими традиціями. 

Все це, а також те, що Університет твердо стоїть на позиціях 

державотворення, дозволяє нам проводити якісну підготовку фахівців, які 
користуються попитом як в Україні, так і в усьому світі. 
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Ми переконані, що об’єднання університетів не приведе до декларованого 

позитивного результату: 
По-перше, будуть втрачені ті прогресивні надбання, що є досягненням 

багаторічної праці трудового колективу Миколаївського державного 
гуманітарного університету ім. Петра Могили. 

По-друге, відбудеться знищення осередку національної культури 

Українського Причорномор’я, де виховання та навчання здійснюються 

виключно українською мовою. 
По-третє, погіршиться соціально-психологічний клімат в колективах 

університетів, що призведе до відповідного зростання соціальної 

напруженості у регіоні. 
По-четверте, об’єднання університетів спричинить серйозний дестабілі-

зуючий вплив на громадськість регіону. 

Отже, ми переконані, що об’єднання університетів напередодні  

Президентських виборів не приведе до очікуваного позитивного ефекту 

через несумісність навчально-виховних процесів. Усі відпрацьовані Мико-

лаївським державним гуманітарним університетом ім. Петра Могили 
інноваційні проекти будуть втрачені, загальмується процес приєднання 

освітньої системи України до Болонської угоди. 

Просимо Вас, вельмишановний Леоніде Даниловичу, прийняти зважене 

рішення та не допустити об’єднання університетів. 

 
Прийнято на загальних 

зборах трудового колективу 

МДГУ ім. Петра Могили 

30 червня 2004 р. 

 

Голова зборів В. О. Лапченко 
 

Секретар зборів Н. І. Смерчинська 

 
Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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№ 90 

Прохання ректора Миколаївського державного гуманітарного 

університету імені Петра Могили Клименка Л. П. 

до Міністра освіти і науки України Кременя В. Г. 
вжити термінових дій до стабілізації 

в Миколаївському державному гуманітарному університеті 

імені Петра Могили 

 
5 липня 2004 р. 

м. Миколаїв 
 

Міністру освіти і науки України 

Кременю В. Г. 

 

Шановний Василю Григоровичу! 
 

Прошу Вас вжити термінові дії до стабілізації в Миколаївському 

державному гуманітарному університеті імені Петра Могили. 

Листом № 3809/21 – 1/05 від 15.06.2004 Миколаївська облдержадмі-

ністрація ініціювала перед Президентом України питання про приєднання 

Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили 
до Миколаївського державного університету імені В. Сухомлинського, що 

зроблено без відома колективу і отримало різко негативну реакцію 

студентів і співробітників, про що ми Вам повідомляли листом № 1/675 

від 03.07.2004. Відбулися збори трудового колективу, на яких, 

незважаючи на запрошення, не були присутні представники облдержадмі-
ністрації і управління освіти і науки. 

Неінформованість породжує велику кількість чуток і дестабілізує 

роботу закладу. Все це відбувається на заключному етапі вступної 

компанії, що ставить її під загрозу. Також зриваються плани підготовки до 

нового навчального року, ремонтних робіт, відпусток співробітників і 

виникає багато інших негативних наслідків. 
Прошу Вас, шановний Василю Григоровичу, відрядити до Миколаївського 

державного гуманітарного університету імені Петра Могили відповідального 

співробітника Міністерства освіти і науки України для вивчення питання 

на місці і підготовки зваженого рішення Уряду з цього питання. 

 
З повагою, 

ректор, професор Л. П. Клименко 
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Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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№ 91 

Лист Миколаївської обласної ради до ректора 

Миколаївського державного гуманітарного університету 

імені Петра Могили Клименка Л. П. 
стосовно звернення депутата обласної ради 

Федорової С. Е. та мешканців гуртожитку (вул. Чигрина, 82) 

щодо умов проживання в ньому 
 

3 квітня 2007 р. 

м. Миколаїв 
 

Ректору Миколаївського 

державного гуманітарного 

університету ім. Петра Могили 

Клименку Л. П. 
 

 

Шановний Леоніде Павловичу! 

 

Надсилаємо Вам копії звернень депутата обласної ради Федорової С. Е. 

та мешканців гуртожитку розташованого по вул. Чигрина, 82, щодо умов 
проживання в ньому. 

Враховуючи, що будівля гуртожитку військового містечка № 85 передана 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.04.1999 № 314-р з 

державної власності в оперативне управління Національному університету 

«Києво-Могилянська академія» для його Миколаївської філії просимо 
терміново, відповідно до чинного законодавства розглянути звернення, 

усунути недоліки та про результати повідомити обласну раду та заявників. 

 

Додаток: на 3 арк. в 1 прим. 

 

 
З повагою 

заступник голови 

обласної ради В. І. Травянко 

 
Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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№ 92 
Лист Миколаївської обласної ради до ректора 

Миколаївського державного гуманітарного університету 
імені Петра Могили Клименка Л. П. стосовно питання 

безоплатної передачі під гуртожиток будівлі за адресою: 
проспект Миру, 16-А 

 

23 квітня 2007 р. 

м. Миколаїв 
 

Ректорові Миколаївського 
державного гуманітарного 
університету ім. Петра Могили 
Клименку Л. П. 

 

Пане ректоре! 
 

Миколаївська обласна рада з задоволенням сприйняла повідомлення 
про високий рейтинг Вашого ВУЗу та зростання його авторитету. Впевнені, 
що професорсько-викладацький склад університету зможе підняти ще на 
більш високий щабель рівень вищої освіти в області, а студенти та 
випускники своєю активною громадською позицією будуть і надалі 
примножувати славу Трудової Миколаївщини. 

Між тим у нас викликає непорозуміння заява щодо розгляду в обласній 
раді ваших клопотань більше року. 

Доводимо до Вашого відома, що звернення про передачу Мико-
лаївському державному гуманітарному університету імені Петра Могили 
гуртожитку за адресою: пр. Миру, 16-Б до обласної ради до цього часу 
взагалі не надходило. 

Ви звернулись 25 грудня 2006 року з проханням щодо безоплатної 
передачі під гуртожиток будівлі за адресою: пр. Миру, 16-А. Це питання в 
обласній раді було ґрунтовно вивчено. 

П’ятиповерхова будівля, яка розташована за адресою: пр. Миру, 16-А, 
є гуртожитком Миколаївського базового медичного коледжу, про що Вам 
було своєчасно повідомлено і Ви особисто ознайомились з відповіддю 
голови облдержадміністрації Садикова О. В., який також розглянув це 
питання за нашим поданням. 

Обласна рада вдруге самостійно звернулася до голови облдержадмі-
ністрації щодо надання інформації про будівлю, яка розташована за адресою: 
пр. Миру, 16-Б. І це питання було ретельно розглянуто двома депутатськими 
комісіями обласної ради та відповідними управліннями облдержадміністрації. 

10 квітня 2007 року на засіданні постійної комісії обласної ради з 
питань житлово-комунального господарства, будівництва, приватизації та 
власності, в Вашій присутності, дане питання було розглянуто і прийнято 
відповідні рекомендації. 

Щодо відселення мешканців III під’їзду гуртожитку по вулиці 
Чигрина, 82 з метою проведення капітального ремонту, Ви до обласної 
ради до цього часу не зверталися. 

Навпаки, до обласної ради 16.03.2007 зі скаргою на неправомірні дії 
ректора МДГУ ім. П. Могили Клименка Л. П. звернулися мешканці III під’їзду 
гуртожитку по вулиці Чигрина, 82 щодо, з їх точки зору, безпідставного, 
незаконного відключення з 26 лютого 2007 року енергопостачання помешкань. 

Звернення громадян розглядалося депутатами обласної ради з виїздом 
на місце 20.03.2007 та 28.03.2007 і на засіданні постійної комісії обласної 
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ради з питань житлово-комунального господарства, будівництва, приватизації 
та власності 10 квітня 2007 року в Вашій присутності і заявників. 

На наш запит ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» повідомило, що вжиття 
заходів щодо термінового відновлення енергопостачання III під’їзду не 
виконано ними за Вашим наказом, тому просимо Вас найскоріше вирішити, 
аби забезпечити нормальні умови проживання сімей, які можуть бути 
відселені лише на законних підставах. 

Мешканцям III під’їзду гуртожитку рекомендовано провести ремонт 
помешкань. 

Постійною комісією з метою вирішення поставленого Вами питання 
рекомендовано облдержадміністрації та голові обласної ради звернутись з 
клопотанням перед Кабінетом Міністрів України щодо передачі зазначеного 
гуртожитку до обласної комунальної власності. За умови позитивного його 
вирішення гуртожиток може бути переданий на баланс університетові. 

Звинувачення ж на адресу обласної ради щодо трагічних подій, які 
мали місце за місцем проживання Ваших студентів, є безпідставними. Вони 
можуть лише свідчити про недоліки виховної роботи серед студентів, за стан 
якої Ви, як ректор, в першу чергу несете безпосередню відповідальність. 

Вирішення проблеми власності гуртожитку залишається на контролі 
обласної ради. 
 

З повагою 
голова обласної ради Т. В. Демченко 

 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
 
 

№ 93 
Доручення Міністерства освіти і науки України керівництву 

Миколаївського державного гуманітарного університету  
імені Петра Могили стосовно вирішення питання виселення 
мешканців з гуртожитку університету по вул. Чигрина, 82 

відповідно до вимог Житлового Кодексу України, та недопущення 
вжиття дій з погіршення умов проживання мешканців у гуртожитку 
 

26 квітня 2007 р. 

м. Київ 
 

Миколаївський державний гуманітарний 
університет ім. П. Могили 
 

До Міністерства освіти і науки відповідно до доручення Секретаріату 
Кабінету Міністрів України надійшло колективне звернення до Прем’єр-
міністра України мешканців, що проживають у гуртожитку університету 
(вул. Чигрина, 82), стосовно їх подальшого проживання в цьому гуртожитку. 

Міністерство доручає керівництву університету вирішувати питання 
виселення мешканців з гуртожитку тільки відповідно до вимог Житлового 
Кодексу України, що визначають, яким чином здійснюється поселення і 
виселення з гуртожитків, а також звертає Вашу увагу щодо недопущення 
вжиття дій з погіршення умов проживання мешканців у гуртожитку. 

 

Перший заступник міністра Б. М. Жебровський 
 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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№ 94 

Звернення ректорату 

Миколаївського державного гуманітарного університету 

імені Петра Могили 

до Миколаївського міського голови Чайки В. Д. 

стосовно питання передачі гуртожитку № 1 

у міську комунальну власність 

 

3 травня 2007 р. 

м. Миколаїв 

 

Миколаївському міському голові 

Чайці В. Д. 

 

Шановний Володимире Дмитровичу! 

 

Як стало відомо адміністрації МДГУ імені Петра Могили, у міській раді 

готується рішення про передачу нашого гуртожитку № 1 за адресою: 

м. Миколаїв, вул. Чигрина, 82 – у міську комунальну власність. 

Ректорат університету звертається до Вас, як до члена Наглядової ради 

МДГУ імені Петра Могили, з проханням не порушувати даного питання, щоб 

не викликати соціального вибуху серед студентства та педагогічного колективу. 

Просимо врахувати і те, що з метою вирішення поставленого питання 

Миколаївська облдержадміністрація та Миколаївська обласна рада готує 

клопотання перед Кабінетом Міністрів України (лист Миколаївської 

облради від 23.04.2007. № 355-20-05). 

 

З повагою, 

ректор Л. П. Клименко 

 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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№ 95 
Звернення ректора Миколаївського державного гуманітарного 

університету імені Петра Могили Клименка Л. П. 
до Міністра освіти і науки України Ніколаєнка С. М. 

стосовно питання проведення термінового капітального ремонту 
в ІІІ під’їзді студентського гуртожитку, розташованому 

по вул. Чигрина, 82 
 

14 травня 2007 р. 

м. Миколаїв 
 

Міністру освіти і науки України 
Ніколаєнку С. М. 

 

Шановний Станіславе Миколайовичу! 
 

Як стало відомо, міський голова м. Миколаєва за пропозицією народного 
депутата України Круглова М. П. звернувся до Прем’єр-міністра України 
Януковича В. Ф. з клопотанням про передачу студентського гуртожитку за 
адресою: м. Миколаїв, вул. Чигрина, 82, – що знаходиться на балансі нашого 
університету, з державної власності в комунальну м. Миколаєва (копія 
звернення додається). 

Зазначений гуртожиток належав Російському Чорноморському флоту і 
був призначений для тимчасового проживання екіпажів кораблів, що 
будувалися чи ремонтувалися в Миколаєві. Після добудови в 1998 році 
крейсера «Москва» і перебазування його в м. Севастополь російських 
моряків в Миколаєві не залишилося. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 314-р від 21 квітня 
1999 року гуртожиток було передано НаУКМА для його Миколаївської 
філії. В 2002 році, після реорганізації МФ НаУКМА в МДГУ ім. Петра 
Могили, гуртожиток був переданий на баланс МДГУ. 

На сьогодні два під’їзди гуртожитку капітально відремонтовано і 
заселено студентами (більше 200 осіб). В третьому під’їзді продовжують 
проживати 8 родин мешканців, які не мають відношення до університету і 
флоту. Тільки чотири родини мають тимчасову реєстрацію в гуртожитку, 
що закінчується в 2007–2009 рр. 

З моменту передачі гуртожитку з балансу військових в III під’їзді 
відсутнє опалення, газ. В аварійному стані знаходиться водопровід, 
каналізація і електромережа. Мешканці захопили по 3–5 кімнат на двох, 
перепланували блоки і перешкоджають проведенню в під’їзді капітального 
ремонту і заселенню в вільні кімнати студентів (всього 55 кімнат). 

Ситуація полягає в такому: 
1. Проживання в III під’їзді за технічними і санітарними нормами 

неможливе. 
2. Проведення капітального ремонту без відселення мешканців неможливе 

(заміна стояків каналізації, водопровода, системи опалення, вікон, дверей, 
підлоги і т. д.). 

Університет пропонує: 
1. Відселити мешканців в установленому законом порядку в 1-2 під’їзди 

гуртожитку. 
2. Провести терміновий капітальний ремонт III під’їзду до 1 вересня 

2007 року. 
3. Повернути мешканців у III під’їзд відповідно до чинного законодавства. 
4. Заселити вільні кімнати студентами в зв’язку з великою потребою в 

місцях. Коштів на ремонт гуртожитку університет має. 
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Шановний Станіславе Миколайовичу, прошу Вас, відповідно до 
Закону України «Про вищу освіту», не допустити передачі гуртожитку з 
балансу університету в зв’язку з великою потребою в місцях для 
проживання немісцевих студентів. 
 

З повагою, 
ректор Л. П. Клименко 

 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
 
 

№ 96 
Повідомлення першого заступника міського голови 

Миколаївської міської ради Гранатурова Ю. І. на лист ректора 
Миколаївського державного гуманітарного університету 

імені Петра Могили Клименка Л. П. стосовно передачі гуртожитку, 
розташованого по вул. Чигрина, 82, до комунальної власності міста 

 

15 травня 2007 р. 
м. Миколаїв 

 

Ректору МДГУ ім. Петра Могили 
Клименку Л. П. 

 

Шановний Леоніде Павловичу! 
 

На Ваш лист від 03.05.07 № 01/658 стосовно передачі гуртожитку, 
розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Чигрина, 82, до комунальної 
власності міста повідомляю наступне. 

До Миколаївської міської ради звернувся народний депутат України 
Круглов М. П. з пропозицією щодо передачі вищезазначеного гуртожитку 
державної власності до комунальної власності територіальної громади 
м. Миколаєва для вирішення соціально-побутових проблем мешканців 
гуртожитку. 

Передача даного гуртожитку, як і інших об’єктів житлового фонду 
комунальної власності територіальної громади м. Миколаєва повинна 
відбуватися на підставі Законів України «Про передачу об’єктів права 
державної комунальної власності», «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та Положення про порядок передачі в комунальну власність 
державного житлового фонду, що перебував у повному господарському 
віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 
1995 року № 891 (далі Положення). 

Переймаючись проблемами пересічних громадян, підтримуючи пропозицію 
народного депутата України Круглова М. П., з метою вирішення соціально-
побутових проблем мешканців гуртожитку та для усунення конфліктної 
ситуації, міська рада звернулася до Кабінету Міністрів України з проханням 
про передачу гуртожитку, розташованого за адресою: м. Миколаїв, 
вул. Чигрина, 82, з державної до комунальної власності територіальної 
громади м. Миколаєва. 
 

З повагою 
перший заступник міського голови Ю. І. Гранатуров 

 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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№ 97 

Пропозиція ректора Миколаївського державного 

гуманітарного університету імені Петра Могили Клименка Л. П. 

до генерального директора Державного підприємства 
«Суднобудівний завод імені 61 комунара» Козирєва І. П. 

про перегляд договору оренди № 8-ОС від 1.01.2002 

 
4 липня 2007 р. 

м. Миколаїв 

 
Генеральному директору 

ДП «Суднобудівний завод 

імені 61 комунара» 

І. П. Козирєву 

 
На Вашу пропозицію № 47/863 від 18.06.07 про розторгнення договору 

оренди № 8-ОС від 1.01.02 пропонуємо переглянути вищенаведений договір 

з врахуванням, що МДГУ ім. П. Могили є навчальний заклад, який фінан-

сується за рахунок коштів Державного бюджету та відповідно до цього повинен 

виконувати Закони Держави, а саме ст. 118 Закону України «Про 

державний бюджет України на 2007 рік» щодо орендної плати за державне 
майно бюджетними установами відповідно до порядку, встановленого 

ПКМУ від 4 жовтня 1995 р. № 786 «Про методику розрахунку і порядок 

використання плати за оренду державного майна», яка складає 1 грн в рік. 

 

Наша пропозиція щодо складання додаткової угоди направлена Вам 
29.01.07 за вх. № 306 залишилась без відповіді. 

 

Прошу Вас розглянути в встановлений термін та надати відповідь. 

 

З повагою, 

Ректор Л. П. Клименко 
 
 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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№ 98 

Додаткова угода № 2 до Договору № 8-ОС від 01.01.2002 

оренди нерухомого майна, яке знаходиться на балансі 

Державного підприємства «Суднобудівний завод 
імені 61 Комунара» розташованого за адресою: м. Миколаїв, 

вул. 68 Десантників, 10 

 
[2007 р.] 

м. Миколаїв 

Додаткова угода № 2 
до Договору № 8-ОС від 01.01.02 

оренди нерухомого майна, яке знаходиться на балансі ДП «Суднобудівний 

завод імені 61 Комунара» розташованого за адресою: 

м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10 

 
ДП «Суднобудівний завод імені 61 комунара» в особі Генерального 

директора Козирева І. П., діючого на підставі Статуту (надалі Орендодавець), 

з одного боку, та МДГУ ім. П. Могили в особі ректора Клименко Л. П., з 

другого боку (надалі Орендар) уклали цю угоду про наступне: 

 

1. п. 3.1. Договору № 8-ОС від 01.01.02 читати в наступній редакції: 
 

Орендна плата визначається на підставі «Методики розрахунку та 

порядку використання плати за оренду державного майна», затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 № 786, (Пункт 10 в 

редакції Постанови КМ № 699 від 18.05.98, із змінами, внесеними згідно з 
Постановою КМ № 75 від 19.01.2000 і становить 1 гривню на рік. 

2. Термін дії Договору продовжений до 31.09.2027. 

3. Додаткову угоду до Договору оренди складено в 2-х примірниках, 

які мають однакову юридичну силу. 

1 – Орендодавцю 

2 – Орендарю 
 

Орендодавець: Орендар: 

ДП «Суднобудівний завод МДГУ ім. Петра Могили 

ім. 61 комунара» 

 
---------------------------------- --------------------------------- 

 І. П. Козирев Л. П. Клименко 
 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 
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№ 99 

Лист голови Миколаївської облдержадміністрації Садикова О. В. 

до Кабінету Міністрів України про передачу Миколаївському 

державному гуманітарному університету імені Петра Могили 
корпусів Державного підприємства «Суднобудівний завод 

імені 61 комунара» 

 
10 липня 2007 р. 

м. Миколаїв 
 

Кабінет Міністрів України 
Про передачу Миколаївському 
державному гуманітарному 
університету імені Петра Могили 
корпусів ДП «Суднобудівний завод 
імені 61 комунара» 

 

За результатами діяльності в 2006 році Міністерством науки і освіти 

України визначено рейтинг вищих навчальних закладів (далі – ВНЗ) 

України. Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра 

Могили увійшов до числа 20 найкращих ВНЗ країни з-понад 1000 вищих 
закладів освіти і посів перше місце серед ВНЗ Миколаєва. Досягнення 

університету базуються на результатах наполегливої і самовідданої праці 

всього колективу при підтримці центральних і місцевих органів влади. 

На сьогодні в університеті навчаються близько 3500 студентів і 

працюють більш як 600 викладачів і співробітників. Навчання здійснюється 
за 19 спеціальностями гуманітарного, природничого і технічного напрямів 

на рівнів бакалаврів, спеціалістів, магістрів. Університет має власну 

аспірантуру, докторантуру, Раду із захисту кандидатських дисертацій, 

ліцензію на навчання іноземних студентів, власне видавництво, галерею 

мистецтв та багато іншого. Відкрито Інститут державного управління. 

З 1 вересня 2007 року завдяки відкриттю нових спеціальностей та 
появі старших курсів існуючий контингент студентів збільшиться на 

350–400 осіб денного відділення, з 1 вересня 2008 року – ще на 400 осіб. 

Для забезпечення необхідного аудиторного фонду університету потрібно 

ввести в дію протягом 2007 року мінімум 1000–1200 м2 навчальних площ і в 

2008 році – ще до 1000 м2, потрібні також приміщення для кафедр і 
технічних служб, загалом до 4000 м2. 

Протягом 1996–2007 рр. Миколаївський державний гуманітарний 

університет імені Петра Могили орендує у ДП «Суднобудівний завод імені 

61 комунара» корпус теоретичних занять та адміністративно-побутовий 

корпус, що будувалися для ПТУ-19, ліквідованого в 2001 році. Після 

ліквідації ПТУ-19 його приміщення були передані університету. В цих 
корпусах був виконаний капітальний ремонт приміщень, обладнані 

аудиторії, лабораторії, комп’ютерні класи, збудована котельня для 

опалення, а також багато іншого. Корпуси повністю займає і обслуговує 

Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили. 

Звертаємося до Вас з проханням передачі корпусу теоретичних занять 
і адміністративно-побутового корпусу з балансу ДП «Суднобудівний завод 
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імені 61 комунара» (54003 м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10) на баланс 

Миколаївському державному гуманітарному університету імені Петра Могили. 

ДП «Суднобудівний завод імені 61 комунара» дав згоду на передачу корпусів. 

Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра 
Могили не заперечує щодо передачі частини корпусу університету за 

адресою: м. Миколаїв, вул. Акіма, буд. 2 головному управлінню праці та 

соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації. 

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України додається. 
 

З повагою, 

голова облдержадміністрації О. В. Садиков 
 

 
Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 
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№ 100 
Лист голови Миколаївської облдержадміністрації Садикова О. В. 

до Кабінету Міністрів України про передачу 
Миколаївському державному гуманітарному університету 
імені Петра Могили приміщень колишнього військового 

автомобільного коледжу 
 

10 липня 2007 р. 
м. Миколаїв 

 

Кабінет Міністрів України 
 

Про передачу Миколаївському 
державному гуманітарному 
університету імені Петра Могили 
приміщень колишнього військового 
автомобільного коледжу 
 

За результатами діяльності в 2006 році Міністерством освіти і науки 
України визначено рейтинг вищих навчальних закладів (далі – ВНЗ) 
України. Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра 
Могили увійшов до числа 20 найкращих ВНЗ країни з-понад 1000 вищих 
закладів освіти і посів перше місце серед ВНЗ Миколаєва. Досягнення 
університету базуються на результатах наполегливої і самовідданої праці 
всього колективу при підтримці центральних і місцевих органів влади. 

На сьогодні в університеті навчаються близько 3500 студентів і 
працюють більш як 600 викладачів і співробітників. Навчання здійснюється 
за 19 спеціальностями гуманітарного, природничого і технічного напрямів 
на рівнів бакалаврів, спеціалістів, магістрів. Університет має власну аспі-
рантуру, докторантуру, Раду із захисту кандидатських дисертацій, ліцензію 
на навчання іноземних студентів, власне видавництво, галерею мистецтв та 
багато іншого. Відкрито Інститут державного управління. 

З 1 вересня 2007 року завдяки відкриттю нових спеціальностей та 
появі старших курсів існуючих контингент студентів збільшиться на 
350-400 осіб денного відділення, з 1 вересня 2008 року – ще на 400 осіб. 

Для забезпечення необхідного аудиторного фонду університету 
потрібно ввести в дію протягом 2007 року мінімум 1000-1200 м2 навчальних 
площ і в 2008 році – ще до 1000 м2, потрібні також приміщення для кафедр і 
технічних служб, загалом до 4000 м2. 

Планувалося, що ці потреби будуть вирішені завдяки звільненню 
корпусу університету за адресою: м. Миколаїв, вул. Акіма, 2, який орендує 
головне управління праці та соціального захисту населення Миколаївської 
облдержадміністрації (термін дії договору оренди скінчився у квітні 
2006 року і продовжений до 1 липня 2007 року). 

Звертаюся до Вас з проханням передачі Миколаївському державному 
гуманітарному університету імені Петра Могили приміщень колишнього 
Миколаївського військового автомобільного коледжу (м. Миколаїв,  
вул. Героїв Сталінграду), що ліквідується. 

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України додається. 
 

З повагою, 
голова облдержадміністрації О. В. Садиков 

 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 
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№ 101 
Лист виконуючого обов’язки голови Миколаївської 

облдержадміністрації Гаркуши О. М. 
до Кабінету Міністрів України про передачу 

Миколаївському державному гуманітарному університету 
імені Петра Могили приміщень колишнього військового 

автомобільного коледжу 
 

[2007 р.] 
м. Миколаїв 

 

Кабінет Міністрів України 
 

Про передачу Миколаївському 
державному гуманітарному 
університету імені Петра Могили 
приміщень колишнього військового 
автомобільного коледжу 
 

За результатами діяльності в 2006 році Міністерством освіти і науки 
України визначено рейтинг вищих навчальних закладів (далі – ВНЗ) 
України. Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра 
Могили увійшов до числа 20 найкращих ВНЗ країни з-понад 1000 вищих 
закладів освіти і посів перше місце серед ВНЗ Миколаєва. Досягнення 
університету базуються на результатах наполегливої і самовідданої праці 
всього колективу при підтримці центральних і місцевих органів влади. 

На сьогодні в університеті навчаються близько 3500 студентів і 
працюють більш як 600 викладачів і співробітників. Навчання здійснюється 
за 19 спеціальностями гуманітарного, природничого і технічного напрямів 
на рівнів бакалаврів, спеціалістів, магістрів. Університет має власну 
аспірантуру, докторантуру, Раду із захисту кандидатських дисертацій, 
ліцензію на навчання іноземних студентів, власне видавництво, галерею 
мистецтв та багато іншого. Відкрито Інститут державного управління. 

З 1 вересня 2007 року завдяки відкриттю нових спеціальностей та 
появі старших курсів існуючий контингент студентів збільшиться на 350–
400 осіб денного відділення, з 1 вересня 2008 року – ще на 400 осіб. 

Для забезпечення необхідного аудиторного фонду університету потрібно 
ввести в дію протягом 2007 року мінімум 1000-1200 м2 навчальних площ і в 
2008 році – ще до 1000 м2, потрібні також приміщення для кафедр і 
технічних служб, загалом до 4000 м2. 

Планувалося, що ці потреби будуть вирішені завдяки звільненню 
корпусу університету за адресою: м. Миколаїв, вул. Акіма, 2, який орендує 
головне управління праці та соціального захисту населення Миколаївської 
облдержадміністрації (термін дії договору оренди скінчився у квітні 
2006 року і продовжений до 1 липня 2007 року). 

Звертаюся до Вас з проханням передачі Миколаївському державному 
гуманітарному університету імені Петра Могили приміщень колишнього 
Миколаївського військового автомобільного коледжу (м. Миколаїв, 
вул. Героїв Сталінграду), що ліквідується. 

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України додається. 
 

 З повагою, 
в. о. голови Миколаївської облдержадміністрації О. М. Гаркуша 

 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 
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№ 102 
Проект розпорядження Кабінету Міністрів України 

про передачу Миколаївському державному гуманітарному 
університету імені Петра Могили приміщень колишнього 

військового автомобільного коледжу 
 

[2007 р.] 
м. Миколаїв 

 

ПРОЕКТ 
 

Кабінет Міністрів України 
 

Про передачу МДГУ ім. П. Могили 
приміщень колишнього військового автомобільного коледжу 
 

За результатами діяльності в 2006 році Міністерством освіти і науки 
України визначено рейтинг вищих навчальних закладів України. 
Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили 
увійшов до числа 20 найкращих ВНЗ країни з-понад 1000 вищих закладів 
освіти і посів перше місце серед ВНЗ Миколаєва. Досягнення університету 
базуються на результатах наполегливої і самовідданої праці всього 
колективу при підтримці центральних і місцевих органів влади. 

На сьогодні в університеті навчаються близько 3500 студентів і 
працюють більш як 600 викладачів і співробітників. Навчання здійснюється 
за 19 спеціальностями гуманітарного, природничого і технічного напрямів на 
рівнів бакалаврів, спеціалістів, магістрів. Університет має власну 
аспірантуру, докторантуру, Раду із захисту кандидатських дисертацій, 
ліцензію на навчання іноземних студентів, власне видавництво, галерею 
мистецтв та багато іншого. Відкрито Інститут державного управління. 

З 1 вересня 2007 року завдяки відкриттю нових спеціальностей та 
появі старших курсів існуючий контингент студентів збільшиться на 
350–400 осіб денного відділення, з 1 вересня 2008 року – ще на 400 осіб. 

Для забезпечення необхідного аудиторного фонду університету 
потрібно ввести в дію протягом 2007 року мінімум 1000–1200 м2 навчальних 
площ і в 2008 році – ще до 1000 м2, потрібні також приміщення для кафедр і 
технічних служб, загалом до 4000 м2. 

Планувалося, що ці потреби будуть вирішені завдяки звільненню 
корпусу університету за адресою: вул. Акіма, 2, який орендує Управління 
праці та соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації 
(термін дії договору оренди скінчився у квітні 2006 року і продовжений до 
1 липня 2007 року). 

Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра 
Могили не заперечує щодо передачі частини корпусу університету за 
адресою: вул. Акіма, 2, Управлінню праці та соціального захисту населення 
Миколаївської облдержадміністрації. 

Звертаюся до Вас із проханням передачі МДГУ ім. Петра Могили 
приміщень колишнього Миколаївського військового автомобільного 
коледжу (м. Миколаїв, вул. Героїв Сталінграду), що ліквідується. 

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України додається. 
 

З повагою, 
голова Миколаївської облдержадміністрації О. В. Садиков 

 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 



Дкиументж і мателіалж 

 

– 133 – 

№ 103 

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України 

про передачу Миколаївському державному гуманітарному 

університету імені Петра Могили 

приміщень колишнього військового 

автомобільного коледжу 

 

[2007 р.] 

м. Миколаїв 

 

ПРОЕКТ 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від «____»__________ _____р. № _____ 

Київ 

 

Прийняти пропозицію Миколаївської облдержадміністрації погоджену 

Міносвіти, Міноборони, Мінекономіки, Мінфіном, Фондом державного майна, 

Держкомстатом, про передачу приміщень Миколаївського військового 

автомобільного коледжу (54025 м. Миколаїв, проспект Героїв Сталінграду) в 

оперативне управління Миколаївському державному гуманітарному універ-

ситету імені Петра Могили. 

 

Прем’єр-міністр України В. Янукович 

 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 
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№ 104 

Проект згоди Державного підприємства 

«Суднобудівний завод імені 61 комунара» про передачу 

Миколаївському державному гуманітарному університету 

 імені Петра Могили корпусів теоретичних занять 

та адміністративно-побутового комплексу 

 

20 липня 2007 р. 

м. Миколаїв 

 

ПРОЕКТ 

 

Генеральному директору 

ДП «Суднобудівний завод 

імені 61 Комунара» 

Козирєву І. П. 

 

Про передачу МДГУ ім. Петра Могили 

корпусів теоретичних занять 

та адміністративно-побутового комплексу 

 

Шановний Ігоре Павловичу! 

 

За результатами діяльності в 2006 році Міністерством науки і освіти 

України визначено рейтинг вищих навчальних закладів України. 

Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили 

увійшов до числа 20 найкращих ВНЗ країни з-понад 1000 вищих закладів 

освіти і посів перше місце серед ВНЗ Миколаєва. Досягнення університету 

базуються на результатах наполегливої і самовідданої праці всього 

колективу при підтримці центральних і місцевих органів влади. 

На сьогодні в університеті навчаються близько 3500 студентів і 

працюють більш як 600 викладачів і співробітників. Навчання здійснюється 

за 19 спеціальностями гуманітарного, природничого і технічного напрямів 

на рівнів бакалаврів, спеціалістів, магістрів. Університет має власну 

аспірантуру, докторантуру, Раду із захисту кандидатських дисертацій, 

ліцензію на навчання іноземних студентів, власне видавництво, галерею 

мистецтв та багато іншого. Відкрито Інститут державного управління. 

З 1 вересня 2007 року завдяки відкриттю нових спеціальностей та 

появі старших курсів існуючий контингент студентів збільшиться на 350–

400 осіб денного відділення, з 1 вересня 2008 року – ще на 400 осіб. 

Для забезпечення необхідного аудиторного фонду університету потрібно 

ввести в дію протягом 2007 року мінімум 1000–1200 м2 навчальних площ і в 

2008 році – ще до 1000 м2, потрібні також приміщення для кафедр і 

технічних служб, загалом до 6000–8000 м2. 

Протягом 1996–2007 рр. МДГУ орендує у ДП «Суднобудівний завод 

імені 61 Комунара» корпус теоретичних занять та адміністративно-

побутовий корпус, що будувалися для ПТУ-19, ліквідованого в 2001 році. 

Після ліквідації ПТУ-19 його приміщення були передані університету крім 
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корпусу теоретичних занять та адміністративно-побутового корпусу, що 

залишилися на балансі ДП «Суднобудівний завод імені 61 Комунара». В 

цих корпусах був зроблений капітальний ремонт приміщень, обладнані 

аудиторії, лабораторії, комп’ютерні класи, збудована котельня для 

опалення, а також багато іншого. Корпуси повністю займає і обслуговує 

МДГУ імені Петра Могили. 

Звертаюся до Вас з проханням надати згоду на передачу корпусу теоре-

тичних занять і адміністративно-побутового корпусу з балансу ДП «Судно-

будівний завод імені 61 Комунара» (54003 м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10) 

на баланс МДГУ імені Петра Могили. 

 

З повагою, 

тимчасово виконуючий обов’язки голови 

Миколаївської облдержадміністрації О. М. Гаркуша 

 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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№ 105 

Прохання від тимчасово виконуючого обов’язки голови 

Миколаївської облдержадміністрації Гаркуші О. М. 

до генерального директора Державного підприємства 
«Суднобудівний завод імені 61 Комунара» Козирєва І. П. 

стосовно згоди на передачу Миколаївському державному 

гуманітарному університету імені Петра Могили корпусів 

теоретичних занять та адміністративно-побутового комплексу 

 
24 липня 2007 р. 

м. Миколаїв 

 

Генеральному директору 

ДП «Суднобудівний завод 

імені 61 Комунара» 
Козирєву І. П. 

 

Про передачу МДГУ ім. Петра Могили 

корпусів теоретичних занять 

та адміністративно-побутового комплексу 

 
Шановний Ігоре Павловичу! 

  

За результатами діяльності в 2006 році Міністерством освіти і науки 

України визначено рейтинг вищих навчальних закладів України. 

Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили 
увійшов до числа 20 найкращих ВНЗ країни з-понад 1000 вищих закладів 

освіти і посів перше місце серед ВНЗ Миколаєва. Досягнення університету 

базуються на результатах наполегливої і самовідданої праці всього колективу 

при підтримці центральних і місцевих органів влади. 

На сьогодні в університеті навчаються близько 3500 студентів і 

працюють більш як 600 викладачів і співробітників. Навчання здійснюється 
за 19 спеціальностями гуманітарного, природничого і технічного напрямів 

на рівнів бакалаврів, спеціалістів, магістрів. Університет має власну 

аспірантуру, докторантуру, Раду із захисту кандидатських дисертацій, 

ліцензію на навчання іноземних студентів, власне видавництво, галерею 

мистецтв та багато іншого. Відкрито Інститут державного управління. 
З 1 вересня 2007 року завдяки відкриттю нових спеціальностей та 

появі старших курсів існуючий контингент студентів збільшиться на 

350–400 осіб денного відділення, з 1 вересня 2008 року – ще на 400 осіб. 

Для забезпечення необхідного аудиторного фонду університету потрібно 

ввести в дію протягом 2007 року мінімум 1000–1200 м2 навчальних площ і в 

2008 році – ще до 1000 м2, потрібні також приміщення для кафедр і 
технічних служб, загалом до 6000–8000 м2. 

Протягом 1996–2007 рр. Миколаївський державний гуманітарний універ-

ситет імені Петра Могили орендує у ДП «Суднобудівний завод імені 61 Кому-

нара» корпус теоретичних занять та адміністративно-побутовий корпус, що 

будувалися для ПТУ-19, ліквідованого в 2001 році. Після ліквідації ПТУ-19 
його приміщення були передані університету, крім корпусу теоретичних 

занять та адміністративно-побутового корпусу, що залишилися на балансі 
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ДП «Суднобудівний завод імені 61 Комунара». В цих корпусах був зроблений 

капітальний ремонт приміщень, обладнані аудиторії, лабораторії, 

комп’ютерні класи, збудована котельня для опалення, а також багато 

іншого. Корпуси повністю займає і обслуговує Миколаївський державний 
гуманітарний університет імені Петра Могили. 

Звертаюся до Вас з проханням надати згоду на передачу корпусу 

теоретичних занять і адміністративно-побутового корпусу з балансу ДП «Судно-

будівний завод імені 61 Комунара» (54003 м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10) 

на баланс Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра 

Могили. 
 

З повагою, 

тимчасово виконуючий обов’язки голови 

Миколаївської облдержадміністрації О. М. Гаркуша 

 
Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 

 

 

№ 106 

Проект згоди Державного підприємства «Суднобудівний завод 

імені 61 комунара» про передачу Миколаївському державному 
гуманітарному університету імені Петра Могили корпусів 

теоретичних занять та адміністративно-побутового комплексу 

 
[2007 р.] 

м. Миколаїв 
 

Проект 

 

Кабінет Міністрів України 

 
Про передачу МДГУ ім. П. Могили 
корпусів теоретичних занять 
та адміністративно-побутового комплексу 

 

Відповідно дорученню Кабінету Міністрів України № 34456/1/1-07 від 

28.08.2007 ДП «Суднобудівний завод імені 61 комунара» дає згоду на 
передачу корпусів теоретичних занять та адміністративно-побутового 

корпусу з балансу ДП «Суднобудівний завод імені 61 комунара» на баланс 

МДГУ ім. П. Могили. 

 

З повагою, 

генеральний директор 
ДП «Суднобудівний завод імені 61 комунара» Козирєв І. П. 

 
Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 
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№ 107 
Проект згоди Державного підприємства «Суднобудівний завод 
імені 61 комунара» про передачу Миколаївському державному 

гуманітарному університету імені Петра Могили корпусів 
теоретичних занять та адміністративно-побутового комплексу 

 

[2007 р.] 
м. Миколаїв 

 

Проект 
 

Кабінет Міністрів України 
Про передачу МДГУ ім. Петра Могили 
корпусів теоретичних занять 
та адміністративно-побутового комплексу 
 

За результатами діяльності в 2006 році Міністерством науки і освіти 
України визначено рейтинг вищих навчальних закладів України. Мико-
лаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили увійшов 
до числа 20 найкращих ВНЗ країни з-понад 1000 вищих закладів освіти і 
посів перше місце серед ВНЗ Миколаєва. Досягнення університету базуються 
на результатах наполегливої і самовідданої праці всього колективу при 
підтримці центральних і місцевих органів влади. 

На сьогодні в університеті навчаються близько 3500 студентів і 
працюють більш як 600 викладачів і співробітників. Навчання здійснюється 
за 19 спеціальностями гуманітарного, природничого і технічного напрямів на 
рівнів бакалаврів, спеціалістів, магістрів. Університет має власну аспіран-
туру, докторантуру, Раду із захисту кандидатських дисертацій, ліцензію на 
навчання іноземних студентів, власне видавництво, галерею мистецтв та 
багато іншого. Відкрито Інститут державного управління. 

З 1 вересня 2007 року завдяки відкриттю нових спеціальностей та 
появі старших курсів існуючих контингент студентів збільшиться на 
350–400 осіб денного відділення, з 1 вересня 2008 року – ще на 400 осіб. 

Для забезпечення необхідного аудиторного фонду університету потрібно 
ввести в дію протягом 2007 року мінімум 1000–1200 м2 навчальних площ і в 
2008 році – ще до 1000 м2, потрібні також приміщення для кафедр і 
технічних служб, загалом до 6000–8000 м2. 

Протягом 1996–2007 рр. МДГУ орендує у ДП «Суднобудівний завод імені 
61 Комунара» корпус теоретичних занять та адміністративно-побутовий 
корпус, що будувалися для ПТУ-19, ліквідованого в 2001 році. Після ліквідації 
ПТУ-19 його приміщення були передані університету крім корпусу 
теоретичних занять та адміністративно-побутового корпусу, що залишилися 
на балансі ДП «Суднобудівний завод імені 61 Комунара». В цих корпусах був 
зроблений капітальний ремонт приміщень, обладнані аудиторії, лабораторії, 
комп’ютерні класи, збудована котельня для опалення, а також багато іншого. 
Корпуси повністю займає і обслуговує МДГУ імені Петра Могили. 

Звертаюся до Вас з проханням надати згоду на передачу корпусу 
теоретичних занять і адміністративно-побутового корпусу з балансу 
ДП «Суднобудівний завод імені 61 Комунара» (54003 м. Миколаїв, 
вул. 68 Десантників, 10) на баланс МДГУ імені Петра Могили. 

Проект Розпорядження Кабінету Міністрів України додається. 
 

З повагою, 
генеральний директор 
ДП «Суднобудівний завод імені 61 комунара» Козирєв І. П. 

 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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№ 108 

Повідомлення першого заступника Міністра 

промислової політики України Рижова В. Л. 

Міністерству освіти і науки України 

щодо передачі двох корпусів Державного підприємства 

«Суднобудівний завод імені 61 Комунара» на баланс 

Миколаївському державному гуманітарному університет 

 імені Петра Могили 

 

26 вересня 2007 р. 

м. Київ 

 

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

МІНПРОМПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 

Міністерство освіти і науки України 

Щодо передачі 2-х корпусів 

ДП «Суднобудівний завод ім. 61 Комунара» 

 

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 28.08.07 

№ 34456/1/1-07 до листа Миколаївської ОДА від 06.08.07 № 1226/23-05-

3/6-07 щодо передачі двох корпусів (корпус теоретичних занять та 

адміністративно-побутовий корпус) з балансу ДП «Суднобудівний завод 

ім. 61 Комунара», м. Миколаїв на баланс Миколаївському державному 

гуманітарному університету ім. Петра Могили, Міністерство промислової 

політики України повідомляє. 

У зв’язку з несплатою ДП «Суднобудівний завод ім. 61 комунара» 

кредитних боргів Арбітражним судом Миколаївської області у 1996 році 

було порушено справу про банкрутство заводу. Ухвалою Господарського 

суду Миколаївської області від 11.02.02 № 5/477 відповідно до положень 

Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом» введена процедура розпорядження майном 

боржника і призначено розпорядника майна. Згідно з ухвалою від 11.02.02 

власнику майна заборонено вчиняти певні дії щодо майнових активів 

боржника. За згодою розпорядника майна оформлено заставу (Райффайзен 

банк Аваль), одним з об’єктів застави є зазначена будівля. 

Враховуючи вищенаведене, передача зазначених корпусів Миколаївсь-

кому державному гуманітарному університету ім. Петра Могили на даний 

момент не уявляється можливою у зв’язку із забороною вчиняти певні дії 

щодо майнових активів боржника. Укладання мирової угоди з кредито-

рами і припинення процедури банкрутства підприємства та виведення 

будівлі з-під застави надасть можливість вирішити зазначене питання. 

 

Перший заступник Міністра В. Л. Рижов 

 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 
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№ 109 
Лист генерального директора Державного підприємства 
«Суднобудівний завод імені 61 комунара» Козирєва І. П. 

до ректора Миколаївського державного 
гуманітарного університету імені Петра Могили 

Клименка Л. П. стосовно звільнення підвальних приміщень, 
орендованих у підприємства, від майна університету 

 

29 жовтня 2007 р. 
м. Миколаїв 

 

Ректору Миколаївського 
державного гуманітарного 
університету імені Петра Могили 
Клименко Л. П. 

 

Доводимо до вашого відома, що з 29.10.2007 Державне підприємство 
«Суднобудівний завод імені 61 комунара» має намір розмістити у 
підвальних приміщеннях орендованої Вами будівлі (які відповідно до п. 9.1 
договору оренди № 8-ОС від 01.01.2002 Державне підприємство залишив 
за собою) спеціальні заводські служби. 

Просимо Вас звільнити підвальні приміщення від Вашого майна, якщо 
таке там розташоване. 
 

Генеральний директор Козирєв І. П. 
 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
 
 

№ 110 
Велика Хартія Університетів * 
(Magna Charta Universitatum) 

 

18 вересня 2008 р. 
м. Болонья, Італія 

 

 
 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Фотокопія. 

                                                 
* Велику Хартію Університетів підписано між Болонським університетом (Італія) та 

Миколаївським державним гуманітарним університетом 18 вересня 2008 р. 
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№ 111 
Проект розпорядження Кабінету Міністрів України 

про зміну статусу МДГУ імені Петра Могили 

 
[2008 р.] 

м. Київ 

 

Проект 

 

Кабінет Міністрів України 
Про зміну статусу МДГУ 
імені Петра Могили 

 

17 січня 2008 року вчена рада Миколаївського державного 

гуманітарного університету імені Петра Могили прийняла рішення про 

доцільність зміни статусу університету. Мотивації колективу обґрунтовуються 
такими чинниками: 

1. Сьогодні університет із гуманітарного перетворився на повноцінний 

класичний багатопрофільний вищий навчальний заклад, де успішно 

готуються кадри нової генерації з таких гуманітарних, природничих і 

технічних спеціальностей: «Фінанси і кредит», «Економіка підприємства», 
«Екологія та охорона навколишнього середовища», «Фізична реабілітація 

(охорона здоров’я)», «Приладобудування» (медичні прилади і системи), 

«Українська мова і література», «Англійська, французька та німецька мови та 

літератури», «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія», «Політологія», 

«Соціальна робота», «Соціологія», «Історія», «Міжнародні відносини», «Право-

знавство». Крім того, в Інституті державного управління МДГУ імені Петра 
Могили готуються магістри державної служби зі спеціальностей: «Економіка», 

«Адміністративний менеджмент», «Правове забезпечення», «Європейська та 

світова інтеграція». 

2. Наукові доробки, які здобули не тільки регіональне, всеукраїнське, а 

й міжнародне визнання, здійснюють провідні вчені університету як 
гуманітарного, так і природничо-технічного профілю. 

3. Варто враховувати й те, що основні приміщення університету 

розміщені на фундаменті церкви Свято-Нікольського братства та 58-го 

Празького полку, де з кінця ХІХ ст. до 1935 року діяли історичні, 

педагогічні, сільськогосподарські та технічні курси. А до цього на даному 

благословенному місці знаходився перший спеціальний навчальний заклад 
Миколаївщини – припортова школа, яка готувала кадри для Чорно-

морського флоту; згодом діяв Миколаївський духовний центр під назвою 

Ломоносівська школа, яка пізніше була перетворена на різні технічні 

заклади, а в другій половині ХХ століття – на спеціалізоване професійно-

технічне училище суднобудівного заводу імені 61 Комунара. 
4. Заслуговує на увагу й те, що історія цього університету розпочалася 

після проголошення незалежності України. У 1996 році було відкрито перший 

україномовний вищий навчальний заклад у Причорномор’ї під назвою 

Миколаївська філія Національного університету «Києво-Могилянська академія». 

Тоді заклад з 1996 року по 2002 рік мав статус національного, аж до 

перетворення на МДГУ імені Петра Могили. 
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5. Нині МДГУ імені Петра Могили має потужну матеріально-технічну 

базу і високопрофесійний кадровий склад. Серед професорсько-викла-

дацького складу рівноцінно ведуть плідну наукову, освітянську і виховну 

діяльність доктори і кандидати наук з історичних, політичних, філософських, 
юридичних, філологічних, технічних, економічних, медичних, фізико-

математичних, сільськогосподарських, педагогічних і соціологічних наук. 

6. У 2007 році, за пропозицією Україно-Грузинської академії у місті 

Тбілісі, створено Тбіліський інститут Миколаївського державного гумані-

тарного університету імені Петра Могили. 

Виходячи з вищевказаного, прошу підтримати ініціативу колективу 
про зміну статусу університету шляхом реорганізації його в Чорно-

морський державний університет імені Петра Могили. 

При розгляді даного питання прошу врахувати й те, що за 

результатами рейтингу «Топ-200 Україна», проведеного ЮНЕСКО разом з 

Міністерством освіти і науки України, університет посів 20-е місце серед 
двохсот кращих вищих навчальних закладів України й очолив список 

навчальних закладів Миколаївської області, а за даними Міністерства 

освіти і науки, представленими на Харківську колегію МОН України в 

березні 2007 року, вийшов на 1-е місце серед вузів відповідного профілю. 

Проект Розпорядження Кабінету Міністрів додається. 

 
Міністр І. О. Вакарчук 

 
Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 
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ЛКЗДІЛ 4 
 

 

ЧДО–ЧЙО імені Петла Икгжлж 
(глудень 2008 – челвень 2016) 
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№ 112 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

Про реорганізацію Миколаївського державного 

гуманітарного університету імені Петра Могили у 
Чорноморський державний університет імені Петра Могили 

від 10 грудня 2008 р. № 1521-p 
 

10 грудня 2008 р. 
м. Київ 

 
1. Прийняти пропозицію МОН, погоджену з Миколаївською облдерж-

адміністрацією, щодо реорганізації Миколаївського державного гуманітарного 

університету імені Петра Могили у Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили. 

Зазначену реорганізацію здійснити в межах асигнувань, передбачених 
МОН для підготовки кадрів. 

2. Установити, що студенти Миколаївського державного гуманітарного 

університету імені Петра Могили продовжують навчання у Чорноморсь-

кому державному університеті імені Петра Могили. 

 

Прем’єр-міністр України Ю. Тимошенко 
 

 
 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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№ 113 

Вітальний лист керівництву, викладачам та студентам 

Чорноморського державного університету імені Петра Могили 

від голови депутатської фракції «Блок Юлії Тимошенко» 
Кириленка І. з нагоди надання навчальному закладу 

нового статусу з присвоєнням назви Чорноморського 

державного університету імені Петра Могили 

 
[2008 р.] 

м. Київ 
 

Керівництву, викладачам та студентам 

Чорноморського державного 

університету ім. Петра Могили 

 
Шановні друзі! 

 

Від імені фракції «Блок Юлії Тимошенко» у Верховній Раді України щиро 

вітаю Вас із нагоди надання Вашому навчальному закладу нового статусу 

з присвоєнням назви Чорноморського державного університету імені Петра 

Могили. 
Таке рішення є визнанням великих здобутків колективу вузу в освітянсь-

кій і науковій сферах. 

Це поєднання особливе важливе сьогодні як один із засобів розбудови 

динамічної конкурентоспроможної економіки, здатної забезпечувати 

сталий розвиток та соціальний поступ суспільства. 
Тож зичимо щастя, здоров’я, злагоди, нових творчих успіхів Вам та 

Вашим рідним і близьким. 

Нехай найбільші висоти завжди підкоряються Вам! 

 

З повагою 

Голова фракції І. Кириленко 
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Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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№ 114 

Вітальний лист ректору, викладачам, співробітникам 

та студентам Чорноморського державного університету 

імені Петра Могили від голови Комітету Верховної Ради України 
з питань науки і освіти з нагоди надання університету 

нового статусу та присвоєння йому назви 

Чорноморського державного університету імені Петра Могили 

 
14 січня 2009 р. 

м. Київ 
 

Вельмишановний пане ректоре! Вельмишановні викладачі, 

співробітники та студенти Чорноморського 

державного університету імені Петра Могили! 

  
Від імені Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти 

прийміть найщиріші вітання з нагоди надання Вашому університету 

нового статусу та присвоєння йому назви Чорноморського державного універ-

ситету імені Петра Могили. 

Це велике досягнення професорського-викладацького, студентського й 

аспірантського колективів університету, яке свідчить про безперечні 
здобутки на освітянській ниві. Таке рішення є не тільки знаком високої 

оцінки діяльності Вашого вищого навчального закладу як класичного 

університету, а й покладення на нього нових завдань підготовки 

конкурентноздатних спеціалістів світового рівня. 

Упевнений, що Чорноморський державний університет імені Петра 
Могили і надалі буде виховувати для країни висококваліфікованих фахівців, 

своєю освітньою та науковою діяльністю сприятиме економічному зміцненню 

української держави, зростанню добробуту нашого народу. 

Бажаю всім здоров’я, щастя, невичерпного натхнення і нових здобутків. 

 

Голова комітету В. Полохало 
 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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№ 115 

Вітальний лист колективу студентів, викладачів, науковців 

та керівництву Чорноморського державного університету 

імені Петра Могили від професора, начальника відділу 
Державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій 

і змісту освіти» Мовчана О. М. з нагоди річниці та презентації 

Чорноморського державного університету імені Петра Могили 

 
15 січня 2009 р. 

м. Київ 
 

Славетному колективу студентів, викладачів, науковців 

та керівництву МДГУ, 

а нині – Чорноморського Державного Університету імені Петра Могили 

 
Вельмишановне урочисте зібрання! 

 

З хвилюванням і щирістю вітаю всіх учасників церемонії презентації, 

яка починає відлік Нової сторінки життя Університету! 

За короткий час в статусі Миколаївського державного гуманітарного 

університету імені Петра Могили отримано багато професійних здобутків у 
навчальній, виховній, науковій та й суто людяній сфері вузівського життя 

та буття Миколаєва. 

Без сумніву, багатогранні напрацювання стануть своєрідним «космо-

дромом» для продуктивної щасливої діяльності колективу Чорноморського 

Державного Університету імені Петра Могили у найближчий час. 
Дозвольте висловитись: 

 

Хай кожен день здійснює бажання, 

Хай вся родина Чорноморців процвітає! 

З чудовим святом радості і мрій 

Я щиро і сердечно всіх вітаю! 
 

За дорученням колег та з великою повагою, 

Мовчан Олександр Мартинович, 

проф., начальник відділу, вічний миколаєвець 
 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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№ 116 
Вітальний лист ректорові та всій академічній громаді 

Чорноморського державного університету імені Петра Могили 
від президента Національного університету «Києво-Могилянська 

академія» Сергія Квіта та її почесного президента В’ячеслава 
Брюховецького з нагоди презентації Чорноморського державного 

університету імені Петра Могили 
 

16 січня 2009 р. 
м. Київ 

Ректорові та всій академічній громаді 
Чорноморського державного університету 

ім. Петра Могили 
 

Вельмишановні миколаївські колеги і соратники, 
З нагоди презентації Чорноморського державного університету дозвольте 

привітати Ваш поважний вищий навчальний заклад з отриманням нового 
статусу, а точніше двох нових: приєднанням до когорти українських 
класичних університетів та статусу регіонального університету всієї південної 
частини України. 

Ми щиро радіємо, що досягнення Миколаївського державного гуманітар-
ного університету ім. Петра Могили визнано на високому державному рівні. 

Інноваційність, високий рівень викладання, національно-державницьке 
спрямування вашого університету дозволило упродовж відносно короткого 
історичного періоду здобути повагу, популярність і затребуваність у 
складному та, сказати б, «багатовекторному» південному регіоні. 

Завдяки багатогранній і цілеспрямованій діяльності Вашого знаного 
університету у запровадженні прогресивних форм навчання, тісному 
поєднанню освіти і науки, зростанню популярності університету серед 
широкої громадськості, змінилося навіть ставлення до навчання 
українською мовою у навчальних закладах Вашого регіону. Саме дякуючи 
Вашому університету стало престижно вивчати українську й розмовляти 
українською, це стало ознакою культури та інтелігентності. 

Ставши класичним університетом, Чорноморський державний універ-
ситет ім. Петра Могили отримає можливість долучитися до багатьох науково-
навчальних проектів і мереж, що працюють в Україні, Європі і світі. 

Від імені всієї Могилянської громади щиро бажаємо студентам, 
викладачам і керівництву Чорноморського державного університету гідно 
тримати високий рівень, вже досягнутий (на сьогодні) плідною працею 
усього згуртованого творчого колективу й надалі розвивати національну 
вищу освіту і науку на півдні України. 

 

Слава Україні! 
 

Від імені всієї академічної громади – 
професорів, студентів та співробітників 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

 

Президент Сергій Квіт 
Почесний президент В’ячеслав Брюховецький 

 

16 січня 2009 р. 
 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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№ 117 

Вітальний лист ректору, професорсько-викладацькому складу 

та студентському колективу Чорноморського державного 

університету імені Петра Могили 
від народного депутата України Кінаха А. К. 

з нагоди річниці та презентації Чорноморського державного 

університету імені Петра Могили 

 
16 січня 2009 р. 

м. Київ 
 

Ректору 

Чорноморського державного 

університету імені Петра Могили 

Клименку Л. П. 
 

Шановний Леоніде Павловичу! 

Шановний професорсько-викладацький склад 

та студентський колектив! 

 

Щиро вітаю усіх вас з презентацією Чорноморського державного 
університету імені Петра Могили! 

Благословенний світоч науки осяює життєвий шлях кожної людини. 

Для кожного, хто в змозі побачити це світло і піти за ним, цей довгий 

шлях казково перетвориться на зоряну стежку, яка веде до просвіти і 

розуміння. В усі часи вклонялися перед мудрістю та терпінням своїх 
учителів найвеличніші історичні постаті, йдучи цими стежками, самі ж 

педагоги віддалялися від суєтного життя, пестили паростки науки, 

плекали знання, накопичували світовий досвід. 

Нехай Чорноморський державний університет імені Петра Могили стане 

новим величним храмом ноосфери усіх життєвих знань людини! Хай кожен 

з учнів знайде у цьому храмі істину, побачить неосяжний простір людських 
мрій, відчує могутність і силу знань, що збиралися тисячоліттями і 

зберігалися надійніше за золото та коштовності. Хай кожен з просвітителів 

отримає довічну подяку своїх студентів за безцінний дар – знання. І хай 

кожен пам’ятає про те, що вчителі і учні покликані примножити надбання 

славетних предків, виконати їх священні заповіти, учительством і навчанням 
звеличити рідну землю, бо це є істинний і справжній патріотизм. 

Бажаю усім вам, шановні присутні, міцного здоров’я, натхнення і 

плідного учбового процесу! Щастя і добра вам і вашим родинам, а 

Чорноморському університету – вічної любові його великого колективу і 

довгої просвітницької діяльності на благо людей та держави! 

 
З повагою 

 

Народний депутат України А. К. Кінах 
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Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. Факс. 
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№ 118 

Хартія Університетів України 

 
12 червня 2009 р. 

Ялта, Україна 

 

Ми, президенти, ректори, проректори та віце-президенти університетів, 

вчені, що підписалися нижче, ті, що зібралися на Міжнародній конференції 

«Ольвійський форум – 2009» у Ялті, Україна, 11–14 червня 2009 року, 

враховуючи, що необхідність прийняття стратегії сталого розвитку людства 
визнана більшістю освічених людей у світі, висловлюємо надію на те, що 

університети, уряди та народи країн світу, як ніколи раніше, мають 

усвідомити провідну та відповідальну роль університетів у закладенні основ 

сталого розвитку світової спільноти і неможливість успіху цієї ролі без 

надання університетам автономії та академічних свобод, приймаємо та 
урочисто проголошуємо основні принципи діяльності: 

1. Вважати розробку теорії та технології переходу суспільства до 

сталого, тобто екологічно, економічно і соціально безпечного розвитку 

однією з головних наукових задач університетів. Необхідною умовою є 

зміцнення зв’язків між природничими, економічними, політичними і 

суспільними науками в рамках як міждисциплінарних, так і спеціалізо-
ваних досліджень. 

2. Кожний університет має визначити завдання, що стоять перед ним, з 

урахуванням нинішніх і майбутніх потреб суспільства, виходячи з того, що 

вища освіта має найважливіше значення для досягнення необхідного рівня 

сталого розвитку, для підвищення рівня життя і забезпечення внутрішньої і 
міжнародної гармонії і миру на основі прав людини, демократії, 

толерантності та взаємоповаги. 

3. Всіма можливими легітимними засобами підтримувати та зберігати 

академічні свободи, тобто свободи здійснювати свою академічну  

діяльність у рамках, що визначені етичними правилами академічної 

спільноти і міжнародними стандартами, без будь-якого зовнішнього тиску: 
– вільного вибору методів та змісту освіти кожним викладачем; 

– відкритого доступу до інформації та можливості вільно підтриму-

вати стосунки із своїми колегами у будь-якій частині світу; 

– вільного створення незалежних наукових центрів; 

– відсутності юридичного покарання за проблематичність результатів, 
за умов не нанесення шкоди у будь-який формі іншим членам суспільства. 

4. Зробити все необхідне для забезпечення університетської автономії 

як форми встановлення та повсякчасного досягнення академічних свобод, 

що полягає у правоздатності вирішувати завдання без зовнішнього 

втручання з боку держави та інших суспільних сил, приймати рішення 

стосовно внутрішньої організації та управління, вільного розподілу 
фінансових ресурсів, включаючи бюджет та генерування доходів, 

адміністрування і встановлення власної лінії поведінки у сфері науково-

дослідної роботи, освіти, викладання й інших пов’язаних з цим видів 

діяльності. 

5. Університети закликають уряди країн світу визнати принципи 
університетської автономності, в тому числі: 
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– академічної автономії (навчальні плани, програми та наукові 

дослідження); 

– фінансової автономії (право самостійно витрачати отримані кошти); 

– організаційної автономії (організаційна структура університетів); 
– автономії в області кадрової політики (найм, заробітна плата та 

просування по службі). 

Університетам слід розвивати свою здатність виступати із застере-

женнями в світлі аналізу виникаючих соціальних, культурних, економічних і 

політичних тенденцій на основі міждисциплінарного і трансдисциплінарного 

підходу з приділенням особливої уваги знанню фундаментальних соціальних 
питань, зокрема пов’язаних із забезпеченням сталого розвитку, налагодже-

нням міжкультурного діалогу і формуванням культури світу. 

Лідери університетів, що підписалися нижче, від імені своїх універ-

ситетів, беруть на себе зобов’язання зробити усе від них залежне для того, 

щоб кожний університет, а також зацікавлені організації, формували свою 
політику, спираючись на положення Великої Хартії Університетів і цієї 

Хартії Університетів України, що виражає одностайне бажання універ-

ситетів, вільно визначене і проголошене. 
 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 
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№ 119 

Угода між Дечжоуським державним університетом 

та Чорноморським державним університетом імені Петра Могили 

про обмін студентів від 20 січня 2010 р. 
 

20 січня 2010 р. 
м. Дечжоу, КНР 

м. Миколаїв, Україна 
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СОГЛАШЕНИЕ 
между Дэчжоуским государственным университетом 

и Черноморским государственным университетом 
имени Петра Могилы об обмене студентов 

 
В целях дальнейшего содействия международным обменам и 

сотрудничеству между Дэчжоуским государственным университетом 
(именуемым далее ДУ) и Черноморским государственным университетом 
имени Петра Могилы (именуемым далее ЧГУ), ЧГУ в лице ректора 
Л. П. Клименко, с одной стороны, и ДУ в лице ректора Хэ Цзиюй 
заключили Соглашение о нижеследующем: 

 
1. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
1.1. ДУ обязан: 
1.1.1. Каждый год направлять от 1 до 5 студентов в ЧГУ на обучение 

русскому и украинскому языкам и другим специальностям, 1 мая каждого 
года предоставлять ЧГУ список студентов; 

1.1.2. Оформлять студентам, выезжающим на учебу в Украину, необходимые 
документы, организовывать прохождение медицинской комиссии для 
выезда за границу, оформлять паспорта, визы, подтвержденные бан-
ковские счета; 

1.1.3. Каждый год принимать от 1 до 5 студентов из ЧГУ на обучение 
китайскому языку и другим специальностям; 

1.1.4. По данным украинской стороны вовремя оформлять официальное 
приглашение для студентов, регистрацию и другие необходимые документы 
для возвращения на Родину; 

1.1.5. Нести ответственность за оценку, сохранение результатов экзаменов 
студентов, обучающихся в Китае, выдавать студентам студенческий билет, 
читательский билет и др. необходимые документы; 

1.1.6. Содействовать ЧГУ в оформлении визы в Китай; 
1.1.7. Обеспечивать студентов хорошими жилищными условиями, 

соответствующими учебному заведению. 
 
1.2. ЧГУ обязан: 
1.2.1. Каждый год принимать от 1 до 5 студентов из ДУ для обучения 

русскому языку и другим специальностям; 
1.2.2. По данным китайской стороны вовремя оформлять приглашение 

для студентов, регистрацию и другие необходимые документы для 
возвращения на Родину; 

1.2.3. Обеспечивать студентов хорошими жилищными условиями, 
соответствующими учебному заведению; 

1.2.4. Нести ответственность за оценку, сохранение результатов экзаменов 
студентов, обучающихся в Украине, выдавать студентам студенческий 
билет и др. необходимые документы; 

1.2.5. Каждый год направлять от 1 до 5 студентов в ДУ на обучение 
китайского языка и другим специальностям, 1 мая каждого года 
предоставлять список студентов ДУ; 

1.2.6. Оформлять студентам, выезжающим на учебу в Китай, необходимые 
документы, организовывать прохождение медицинской комиссии для выезда 
за границу, оформление визы и др. 
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2. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ ПО СОГЛАШЕНИЮ 

 

2.1. Обе стороны в соответствии с их соответствующими стандартами 

взимаются плату за обучение, другая сторона не взимает плату за обучение; 
2.2. Оплата за проживание производится в соответствии с принципом 

равенства, оплата осуществляется за счет студентов; 

2.3. Расходы, связанные с оформлением документов, стоимостью проезда 

и медицинской страховки, расходы на питание и учебные материалы 

студенты берут на себя. 

 
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

 

3.1. Настоящее соглашение заключено сроком на пять лет. 

3.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах на русском 

и китайском языках. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
 

4. СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

4.1. Обе стороны должны действовать в соответствии с принципами 

равноправия и взаимной выгоды. Стороны примут все меры к разрешению 

всех споров и разногласий, которые могут возникнуть в процессе совместной 
деятельности на основании настоящего Соглашения дружественным путем. 

4.2. В случае если Стороны не договорятся, все споры и разногласия 

решаются в соответствии с действующим законодательством в арбитражном 

суде в стране, где случились вышесказанные споры и разногласия. 

 
 

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ СТОРОНЫ 

 
Черноморский государственный 
университет имени Петра Могилы 

 
Ректор: профессор Л. П. Клименко 

 

20 січня 2010 года 
 

Дэчжоуский университет 
 

 
Ректор: профессор Хэ Цзиюй 

 

20 січня 2010 года 
 

 
Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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№ 120 

Прохання ректора Чорноморського державного університету 

імені Петра Могили Клименка Л. П. до Міністра освіти і науки 

України Квіта С. М. про клопотання перед 
Міністерством оборони України стосовно вирішення питання 

про виключення земельної ділянки, що знаходиться 

у місті Миколаєві за адресою вулиця Акіма, 2, 

з Переліку земельних ділянок, які можуть бути відчужені разом 

з розташованими на них об’єктами нерухомого військового майна, 

передачу земельної ділянки до сфери управління 
Міністерства освіти і науки України або надання добровільної 

відмови від права постійного користування земельною ділянкою 

 
13 листопада 2014 р. 

м. Миколаїв 

 

Міністру освіти і науки України 

Квіту С. М. 

 

Шановний Сергію Мироновичу! 

 
Чорноморський державний університет імені Петра Могили створений 

ПКМУ № 712 від 03.07.1996. За цей період коштом університету виконано 

будівельні та ремонтні роботи, переданих раніше аварійних будівель, 

загальною площею понад 30 тис. м2. Введено в дію 12 навчальних корпусів, 

3 гуртожитки, 2 житлові будівлі для викладачів та співробітників, водну 
станцію, 4 котельні та багато іншого. 

В університеті працює більше 700 співробітників та навчається понад 

4500 студентів, здійснюється підготовка за 26 спеціальностями, функціонує 

аспірантура та докторантура. Захист дисертацій здійснюється у п’яти 

спеціалізованих вчених радах, три з яких є докторськими. 

На базі Інституту післядипломної освіти організовано курс підвищення 
кваліфікації, де отримують перепідготовку фахівці, в тому числі й військові 

запасу. Окрім того працює центр соціально-психологічної підтримки, 

професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню, в якому отримують 

допомогу люди з обмеженими фізичними можливостями. 

Але на сьогоднішній момент університет гостро потребує земельних 
ділянок, що розташовані поруч з університетом для розвитку матеріальної 

бази (будівництва гуртожитку для студентів). 

У місті Миколаєві за адресою вулиця Акіма, 2 (адреса університету), 

знаходиться земельна ділянка загальною площею 0,1292 га, яка згідно з 

Державним актом № 470 від 31.05.1995 віднесена до земель Міністерства 

оборони. 
На зазначеній земельній ділянці знаходяться рештки військового 

містечка № 2. Установами оборони на даний час земельна ділянка не вико-

ристовується, окремі приміщення здаються в оренду за незначні кошти. 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від  

21 листопада 2013 № 926 вказана земельна ділянка включена до Переліку 
земельних ділянок, які можуть бути відчужені разом з розташованими на 

них об’єктами нерухомого військового майна. 
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Постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 № 436 
затверджено Порядок відчуження земельних ділянок, на яких розташовані 
об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації та земельних 
ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних сил і Державної 
спеціальної служби транспорту. Нині зазначений порядок неможливо реалізувати. 

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення в т. ч. якості освітньої 
діяльності, просимо клопотати перед Міністерством оборони України: 

– про виключення земельної ділянки, що знаходиться у місті Миколаєві 
за адресою вулиця Акіма, 2, загальною площею 0,1292 га з Переліку 
земельних ділянок, які можуть бути відчужені разом з розташованими на 
них об’єктами нерухомого військового майна; 

– передати земельну ділянку до сфери управління Міністерства освіти і 
науки України або надати добровільну відмову від права постійного 
користування земельною ділянкою. 
 

З повагою 
ректор  Л. П. Клименко 

 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
 
 

№ 121 
Звернення заступника Міністра – керівника апарату 
Міністерства освіти і науки України Дніпрова О. С. 

до Міністерства оборони України стосовно вирішення питання 
земельної ділянки, розташованої у м. Миколаєві по вул. Акіма, 2 

 

26 листопада 2014 р. 
м. Київ 

 

Міністерство оборони України 
 

До Міністерства листом від 13.11.2014 № 01/1549 звернувся Чорно-
морський державний університет імені Петра Могили з клопотанням щодо 
передачі земельної ділянки, що знаходиться у місті Миколаєві по вул. Акіма, 2, 
загальною площею 0,1292 га, із сфери управління Міністерства оборони до 
сфери управління Міністерства освіти і науки з подальшою передачею 
університету, та виключення зазначеної земельної ділянки з Переліку 
земельних ділянок, які можуть бути відчужені разом з розташованими на 
них об’єктами нерухомого військового майна, затвердженого розпорядже-
нням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 р. № 926 (копія 
додається). 

З метою розвинення матеріально-технічної бази Чорноморського державного 
університету імені Петра Могили просимо розглянути можливість безоплатної 
передачі земельної ділянки площею 0,1292 га (м. Миколаїв, вул. Акіма, 2) та 
внесення змін до Переліку земельних ділянок, які можуть бути відчужені 
разом з розташованими на них об’єктами нерухомого військового майна, 
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
21 листопада 2013 р. № 926. 
 

Додаток: на _____ арк. 
 

Заступник Міністра – керівник апарату О. С. Дніпров 
 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Копія. 
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Вітальний лист ректору, професорсько-викладацькому складу, 

абітурієнтам та працівникам Чорноморського державного 

університету імені Петра Могили від Президента Українського 
союзу промисловців і підприємців, голови Антикризової ради 

громадських організацій України Кінаха А. К. 

з нагоди 20-ї річниці існування закладу 

 
15 січня 2016 р. 

м. Київ 
 

Ректору Чорноморського 

державного університету 

імені Петра Могили 

Клименку Л. П. 
 

Шановний Леоніде Павловичу! 

 

Щиро вітаю Вас особисто, професорсько-викладацький склад, абітурієнтів 

та працівників Чорноморського державного університету імені Петра Могили 

з 20-річчям існування закладу! 
Кожному з нас на все життя запам’ятовується «almamater». Це  

нескінченний барвистий калейдоскоп веселих та сумних подій, обличчя 

друзів, мудрість викладачів, кохання, розлука, перехоплення духу перед 

іспитами, гордість батьків за перші досягнення й здобутки синів і дочок. 

Початок самостійної особистості, перші кроки «дорослою» дорогою, викарбувані 
на серці щирі емоції від хибних і правильних рішень. 

На усе життя залишаються в кожному з нас вчення наших настоятелів, 

немовби коштовні зерна, проростаючи думками, діями, працею. Світочі 

істини, переданої нам педагогами, осяюють наше життя і повсякденно 

дораджують, зміцнюючи нашу упевненість у власних силах. 

Прийміть теплі слова привітання з нагоди двадцятиріччя з дня 
заснування Чорноморського державного університету імені Петра Могили! 

Бажаю керівництву зваженості та терпіння, викладачам – наснаги та 

наукових звершень, випускникам – удачі та бадьорості, першокурсникам – 

жаги знань та невтомності, а усім разом – міцного здоров’я, добробуту та 

миру! Твердо упевнений у тому, що стіни вашого прекрасного університету 
побачать і почують величезну кількість обдарованих студентів, збагатять 

нашу країну новою талановитою молоддю. Нехай царює у цих стінах 

справедливість, добро і Господня віра! 

 

З повагою 

Президент УСПП, 
Голова Антикризової ради 

громадських організацій України А. К. Кінах 
 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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Вітальний лист професорсько-викладацькому складу, 

працівникам, студентам і випускникам 

Чорноморського державного університету імені Петра Могили 
від Арсенія Яценюка з нагоди 20-ліття навчального закладу 

 
16 січня 2016 р. 

м. Київ 

 

Професорсько-викладацькому складу, 
працівникам, студентам і випускникам 

Чорноморського державного університету 

імені Петра Могили 

 

 
Шановні друзі! 

 

Сердечно вітаю Вас з 20-літтям Вашого вищого навчального закладу! 

Чорноморський державний університет – це потужний науково-

освітній центр, який крокує в ногу з часом, поєднує сучасні педагогічні 

технології з кращими традиціями попередніх поколінь. 
Ваш професорсько-викладацький склад готує висококваліфікованих 

фахівців, молодь, яка становить наш національний капітал та забезпечує 

всебічний розвиток як Миколаївського регіону, так і всієї України. 

Нехай реформування вищої школи, яке ініціював Уряд, надасть 

Університетові нового дихання, сприятиме розкриттю потенціалу студентів 
та їх наставників, забезпеченню якості освіти та наукової діяльності на 

рівні кращих європейських стандартів. 

Від усієї душі зичу Вам миру, невичерпного оптимізму, наснаги та 

нових великих успіхів! 

 

З глибокою повагою Арсеній Яценюк 
 

Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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Указ Президента України Петра Порошенка 

Про надання Чорноморському державному університету 

імені Петра Могили статусу національного 

від 14 червня 2016 року № 252/2016 
 

14 червня 2016 р. 

м. Київ 

УКАЗ 

Президента України 

Про надання Чорноморському державному 

університету імені Петра Могили статусу національного 
 

Ураховуючи загальнодержавне та міжнародне визнання результатів 

діяльності Чорноморського державного університету імені Петра Могили, його 

вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки, постановляю: 
 

Надати Чорноморському державному університету імені Петра Могили 

статус національного і надалі іменувати його – Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили. 
 

Президент України  П. ПОРОШЕНКО 
 

м. Київ 

14 червня 2016 року 

№ 252/2016 
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Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 

 



Чклнкмклмьижз націкнальнжз унівелмжтет імені Петла Икгжлж 

 

– 164 – 

№ 125 

Наказ ректора Чорноморського національного університету 

імені Петра Могили Клименка Л. П. 

про впорядкування документації університету 
від 7 липня 2016 р. № 244 

 
7 липня 2016 р. 

м. Миколаїв 

 

НАКАЗ 
 

07 липня 2016 р. м. Миколаїв № 244 

 

Про впорядкування документації 

університету 
 

У зв’язку з наданням Чорноморському державному університету імені 

Петра Могили статуту національного і найменування його – Чорно-

морський національний університет імені Петра Могили (Указ Президента 

України від 14 червня 2016 року № 252/2016) 

 
НАКАЗУЮ: 

 

1. Привести у відповідність до нової назви всю облікову документацію 

університету. 

2. Проректорам ЧНУ, керівникам інститутів, факультетів, кафедр, всіх 
структурних підрозділів внести відповідні зміни до внутрішніх та 

реєстраційних документів, до контрактів та договорів, платіжної 

документації та інших облікових документів студентів та працівників. 

3. Наказ довести до відома керівників всіх структурних підрозділів. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 
Ректор Л. П. Клименко 

 
Поточний архів ЧНУ імені Петра Могили. Оригінал. 
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ДКДАНЗЕ
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№ 126 

Бізнес-план 

відкриття Миколаївської філії 

Національного університету 
«Києво-Могилянська Академія» 

 

 

 
1995–1996 рр. 

м. Київ, 
м. Миколаїв 

 

 

 

 
Національний університет «Києво-Могилянська Академія» 

 

 

 

 

 
 

 

 

БІЗНЕС-ПЛАН 

 
 

відкриття Миколаївської філії 

Національного університету 

«Києво-Могилянська Академія» 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Київ – Миколаїв 

1995–1996
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Змімт 
 
1. Виконавче резюме 

2. Оцінка конкурентів 

3. План маркетингу 

4. Виробничий план 

5. Продукція та послуги Миколаївської філії 

6. Загальний опис Миколаївської філії 
7. Управління та Організація 

7.1 Організаційна структура 

7.2 Служби та підрозділи 

7.3 Організація координування та взаємодії служб та підрозділів 

7.4 Керівний персонал 
7.5 Кадрова політика 

8. Правове забезпечення діяльності філії 

9. Оцінка ризику та страхування 

10. Фінансовий план 

11. Стратегія фінансування 

12. Фактографічна інформація 
13. Дата і місце розробки бізнес-плану 

14. Авторські дані 

15. Ознайомлення, затвердження і використання бізнес-плану 

Додатки 

Обладнання філії засобами обчислювальної техніки. 
Кадровий потенціал. 

Положення про Наглядову раду. 

Аналітичний матеріал по деяких результатах оцінки кадрового потенціалу 

м. Миколаєва. 

Висновки 
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1. ВИКОНАВЧЕ РЕЗЮМЕ 

 

Основною метою відкриття Миколаївської філії Національного Універси-

тету «Києво-Могилянська Академія» (МФ НаУКМА) є створення національного 
центру вищої гуманітарної освіти для навчання та формування кадрового 

потенціалу Українського Причорномор’я, орієнтованого на відродження 

національної свідомості творчої інтелігенції. 

Для досягнення мети використовуються дві мови викладання: державна 

та міжнародна англійська. 

Другим стратегічним для досягнення мети є впровадження принципу 
вільної творчої освіти (Liberal Arts Education), що використовується в 

Україні тільки в НаУКМА. 

Третім стратегічним рішенням є застосування сучасних інформаційно-

комп’ютерних технологій – основи сучасного офісного діловиробництва, 

можливість користування фондами міжнародних наукових центрів та 
організацій. 

Нижче наведені дані про стан ринку освіти у м. Миколаєві – центрі 

Українського Причорномор’я та нові можливості, що надаються відкриттям 

філії: 

Існуючі недоліки в освіті: 

1. Зміна структури суспільства і потреба одержання вищої гуманітарної 
базової освіти, а не вузької спеціальності. 

2. Відсутність у м. Миколаєві вищого навчального закладу, що задо-

вольняє потребу сучасного суспільства у фахівцях, які володіють українською 

та англійською мовами, засобами інформаційних технологій, сучасного 

комп’ютерного діловиробництва в економіці, менеджменті та правознавстві. 
3. Відсутність національного вищого навчального закладу у м. Миколаєві, 

хоча в той самий час відкривається Миколаївська філія Московського гума-

нітарного економічного інституту та ін. 

4. Відсутність у м. Миколаєві осередку української культури, спрямо-

ваного на розвиток особистості як найвищої загальнолюдської цінності, 

без якої неможливий історичний поступ нації і держави. 
5. Нестабільність становища в Україні та відмова від навчання дітей в 

інших містах – центрах із вищими гуманітарними навчальними закладами 

за фінансових умов. 

6. Не всі родини мають змогу забезпечувати фінансами у повному 

обсязі навчання студента у платних навчальних закладах. 
7. Відсутність можливості широкого вільного вибору дисциплін у 

вищих навчальних закладах м. Миколаєва. 

8. Різноманіття ліцеїв, коледжів та інших нових форм пропозицій по 

навчанню випускників СШ. Складність кращого вибору. 

Нові можливості в навчанні, покликані сприяти гармонічному 

розвитку всього міського суспільства: 
1. Реальний та ефективний крок активної політики підвищення освітнього 

рівня молоді, престижу вищої гуманітарної освіти, який дозволить змінити 

теперішній стан, коли за кількістю зайнятого населення м. Миколаїв 

знаходиться на 9 місці серед обласних центрів України, а за рівнем освіти – 

на 21 з 25 можливих (додаток 16.13). 
2. Створення Миколаївської філії Національного Університету – це 

визнання всеукраїнського, загальнонародного значення справи створення 



Дкиументж і мателіалж 

 

– 169 – 

нової, альтернативної системи вищої освіти, яка поєднувала б у собі 

передові досягнення найрізноманітніших країн світу й кращі риси 

вітчизняного досвіду. 

3. Створення щорічно 180 нових місць для випускників СШ Українського 
Причорномор’я для одержання національної гуманітарної освіти. 

4. Передбачається, що МФ НаУКМА надає своїм випускникам вищу 

освіту на двох основних рівнях, які відповідають державному освітньому 

цензу в країні і міжнародним вимогам: 

І – базову (загальну) вищу освіту в бакалавраті; 

ІІ – повну вищу освіту в магістеріумі. 
Студенту видають диплом державного зразка, який є дійсним і за 

кордоном. 

5. Розширення спектру запропонованих гуманітарних спеціальностей: 

6.0501 Економіка; 

6.0601 Право; 
6.0804 Комп’ютерні науки. 

6. Вільний вибір студентами дисциплін із переліку запропонованих для 

вивчання після вивчення фундаментальних, комбінаторна сукупність яких 

випливає з міжнародної практики та відповідає вимогам Державної концепції 

гуманізації та гуманітаризації вищої освіти в Україні. Це створює унікальні 

можливості для самостійного визначення вимог до знань у запанованій 
сфері діяльності. 

7. Викладання двома мовами – українською та англійською. 

8. Рейтингова система оцінки рівня знань студентів. 

9. Планується можливість паралельної військової освіти. 

10. Комплексне фінансове забезпечення навчання: 
державний бюджет України – 30–60 %; 

спонсорські внески – 20–40 %; 

надходження за рахунок власної діяльності – 10–20 %; 

оплата за навчання – 10–30 %. 

11. Постійний конкурс авторських програм за дисциплінами як основа 

запрошення на роботу викладачів. 
12. Створення нових робочих місць і конкурсних умов для їх одержання 

спеціалістами з гуманітарною і технічною освітою, що опинилися зайвими 

в результаті реорганізації великих наукових установ Миколаєва, наприклад 

Науково-дослідного інституту далекого радіозв’язку (НІДАР). 

13. Запрошення провідних іноземних викладачів. 
14. Гарантія якості освіти, заснована на прийомі іспитів запрошеними 

незалежними професорами. 

15. Інформаційне забезпечення навчання на сучасному рівні з вико-

ристанням комп’ютерів і загальноуніверситетської комп’ютерної мережі. 

16. Створення сучасно обладнаного центру і умов для розвитку самостій-

ності, творчості та інтелектуальної активності молоді, можливості для 
самовдосконалення і наукової праці викладачів і бажаючих. 

17. Створення МФ НаУКМА підвисить престиж та інтелектуальний 

потенціал м. Миколаєва, сприятиме міжнародному визнанню його як 

центра національної вищої гуманітарної освіти. 

Підставою для оптимізму є приклад студента НаУКМА Олега Процика, 
який народився у Новій Одесі. Він одержав визнання у провідних 

навчальних закладах США і Канади. 
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18. Підніме рівень володіння іноземними мовами, засобами обчислю-

вальної та організаційної техніки, інформаційними технологіями. Усе це 

розширить можливості для спілкування і адаптації у світове суспільство, 

починаючи із стажування і продовження освіти за кордоном. 
19. Передбачається реорганізація технічного училища в національний 

коледж при Миколаївській філії НаУКМА для отримання загальної 

середньої освіти і робітничого фаху на рівні вимог міжнародних організацій, 

у тому числі – Лойда. 

Миколаївська філія Національного Університету «Києво-Могилянська 

Академія», що відкривається, є безприбутковим вищим навчальним закладом, 
що фінансується Кабінетом Міністрів України, спонсорськими внесками 

членів Наглядової Ради, надходженнями за рахунок власної діяльності, 

внесками родини студента. 

Загальне керівництво філією здійснює Наглядова Рада, яка складається 

зі спонсорів філії. Членами Наглядової Ради можуть стати керівники 
державних органів, провідних підприємств і установ, кооперативних і 

недержавних приватних організацій, юридичні та фізичні особи, які 

сприяють відродженню Києво-Могилянської Академії і становленню 

Миколаївської філії та надають істотну допомогу в забезпеченні 

життєдіяльності МФ НаУКМА. 

 
 

2. ОЦІНКА КОНКУРЕНТІВ 

 

Існуючі у м. Миколаєві вищі навчальні заклади готують спеціалістів з 

вищою гуманітарною освітою за спеціальностями: 
Український державний морський технічний університет (УДМТУ): 

7.050107 Економіка підприємств; 

7.050201 Менеджмент у виробничій сфері; 

7.080403 Програмне забезпечення обчислювальної техніки і автома-

тизованих систем. 

Миколаївський сільськогосподарський інститут (МСІ): 
7.050202 Аграрний менеджмент. 

Миколаївська філія Московського гуманітарного економічного 

інституту: 

521600 Економіка з додатковою спеціалізацією; 

521400 Юриспруденція з додатковою спеціалізацією. 
Заочна форма навчання протягом 4 років. Платня 700 $ за рік. Набір – 

160 ос. У 1996/97 навчальному році планується запровадити очну форму 

навчання. 

Міжнародний відкритий коледж: 

Інформаційні системи у бізнесі; 

Адміністрація у бізнесі. 
Проводить навчання за програмами і технологією ТЕМЗ ВЕЛЛІ 

університету (Великобританія, м. Лондон). Перший рівень навчання 

триває 2 роки. Вартість навчання 150 $ за модуль (три модуля на рік). 

Діючий рівень цін на ринку освіти ілюструє також «Информация о 

подготовке специалистов по договорам в ВУЗах и техникумах на 01.09.95», 
підготовка керівником бюро технічного навчання орендного підприємства 

«Миколаївський глиноземний завод», яка наведена у додатку 16.15. 
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Позбавитися відзначених недоліків на ринку вищої освіти в м. Мико-

лаєві і досягти запланованих цілей на базі існуючих вищих навчальних 

закладів, УДМТУ, МДПІ, МСІ, МФ КДІК, шляхом відкриття набору на 

спеціальності, яких бракує, не вдається через такі причини. 

За 4 минулі роки становлення української державності підготовка 

спеціалістів українською мовою здійснювалася в УДМТУ (у провідному 

вузі) в такому обсязі: 

Навч. рік 1995/96 – одна група з 25 студентів – 3 % загальної кількості; 

1994/95 – набору не проводилось; 

1993/94 – дві групи з 25 студентів – 6 % загальної кількості. 

При загальному наборі в 31 групу. 

На наш погляд, впровадити дві мови навчання – державну українську 

і міжнародну англійську – не вдалось, жоден з існуючих вузів міста не 

перейде у 1996/97 навчальному році до навчання українською та 

англійською мовами. 

Підвищити рівень володіння комп’ютерними інформаційними техно-

логіями також не вдасться, не тільки через більш ніж у 5 разів меншу за 

необхідну кількість комп’ютерів, а також фінансових і кадрових ресурсів, але 

й через те, що неможливо ліквідувати 3–4-річний розрив у використанні 

засобів обчислювальної техніки на 1 і потім тільки на 3–4 курсах. Цей 

розрив зумовлений великою кількістю загальноінженерних і спеціальних 

технічних предметів, що читаються на 2–3 курсах, коли у навчальних 

планах за спеціальностями не залишається місця для мовних і комп’ютер-

них дисциплін. 

Крім того, існує надмірна кількість професійно-викладацького складу 

за технічними дисциплінами. Це зумовлює велику кількість відповідних 

дисциплін у навчальних планах гуманітарних спеціальностей: економіка, 

право, інформаційні технології. 

Ліквідувати ці дисципліни – означає залишити без роботи профе-

сорсько-викладацький склад, за що вчена рада діючого вузу ніколи не 

проголосує. 

Отже, необхідно створити тільки новий, і при цьому національний 

центр вищої гуманітарної освіти. 

З іншого боку, багато випускників УДМТУ за спеціальностями «Економіка, 

управління і організація виробництва», «Менеджмент і управління у 

виробничій сфері» не можуть знайти або з труднощами знаходять роботу. 

Виникає природне питання: чому в Миколаєві відкриваються нові 

навчальні заклади з економічними спеціальностями і в чому необхідність 

організації ще однієї Миколаївської філії НаУКМА? 

Попит на економічну освіту пояснюється тим, що батьки скоріш  

рекомендуватимуть своїй дитині не технічну і не суто гуманітарну, таку, 

як літературна, бібліотечна або педагогічна, освіту, а економічну – середню 

між технічною і гуманітарною. Мабуть, це можна пояснити тим, що будь-

яке підприємство, установа або інститут мають економічний апарат. 

Таким чином, спеціальності економічного профілю потрібні всюди. Нахил 

до суднобудівного виробництва пояснюється суднобудівною орієнтацією 

УДМТУ і не сприяє працевлаштуванню випускників. Нахил до агропро-
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мислового комплексу – відповідною орієнтацією Миколаївського сільсько-

господарського інституту і т. ін. 

На роботу переважно запрошують фахівців економічного профілю, а 
не молодих випускників, що не мають досвіду практичної роботи. 
Перевага надається також жінкам, що мають дорослих дітей. 

Приймаючи до уваги ці фактори, в Миколаївській філії передбачається 
така постановка навчального процесу, коли студенти разом з викладачами 
додатково здійснюють господарчу діяльність і таким чином отримують 
досвід практичної роботи за спеціальністю. 

Тому в Миколаївській філії НаУКМА планується організувати не 
стільки навчання за вузькою економічною спеціальністю, скільки створити 
умови для одержання широкої освіти для роботи у фінансовій сфері, а 
також у банківських системах, обладміністрації, мерії, в малому і середньому 
бізнесі, в структурах, що забезпечують зовнішньоекономічну діяльність. 

Проблема з працевлаштуванням майбутніх випускників НаУКМА 
знімається завдяки одержанню якісного фахівця, який до того ж має 
високу мовну і комп’ютерну підготовку. Гарантія – високий прохідний бал, 
обмежений набір студентів і приймання протягом навчання тільки іспитів 
та заліків, до того ж комісією, до якої входять також провідні закордонні 
професори. 

Спеціальність «Системне програмне забезпечення ОТ і АСУ» є тільки в 
УДМТУ при наборі лише однієї групи, цього явно замало. 

Освіта за спеціальністю «Інформаційні технології» не надається взагалі 
жодним вузом м. Миколаєва. Чому? 

Однією з істотних причин є динамічність цієї специфічної галузі 
діяльності. Моральне старіння обчислювальних систем, як апаратного, так 
і програмного забезпечення, становить 6-9 місяців. 

Для забезпечення підготовки фахівців у такій динамічній сфері необхідно: 
1. Систематичне поновлення парку апаратних і програмних засобів 

комп’ютерних систем у темпі їхнього поновлення на ринку пропозицій і в 
сферах використання. 

Це вимагає систематичних фінансових витрат, що практично дорівнюють 
початковим витратам на придбання комп’ютерних систем. 

2. Оскільки з міркувань економічної доцільності навчання в ВУЗах 
здійснюється за груповою системою, то необхідне поновлення не одного 
екземпляру, а всього навчального комп’ютерного класу. 

3. Разом із появою нових комп’ютерних систем необхідно своєчасне 
вивчення і засвоєння їхніх нових функціональних можливостей і внаслідок 
цього своєчасна і систематична перепідготовка викладацького складу і 
учбово-допоміжного персоналу. Ким, коли і за чий рахунок? 

Можлива лише одна відповідь. Для забезпечення ефективного і 
якісного навчального процесу викладач повинен не тільки досконало 
знати дисципліну, що викладається, але й активно використовувати свої 
знання на практиці. 

Тобто вищий навчальний заклад повинен також фінансувати і процес 
перепідготовки і самопідготовки як викладацького складу, так і учбово-
допоміжного персоналу. Це відповідь на складові питання: ким і за чий 
рахунок? 

Відповідь на останню складову цього питання: коли? 
Відомо, що діти сприймають комп’ютерні системи у захваті. Вони 

ладні витратити весь свій час на вивчення все нових можливостей і 



Дкиументж і мателіалж 

 

– 173 – 

досягнень у галузі комп’ютерної техніки, якщо мають доступ до неї. Але 
доросліше покоління, покоління викладачів, приречене на брак вільного 
часу. А в сучасних умовах 24 години багато викладачів використовують 
так: робота, або за інерцією, або з міркувань престижу, підробіток – з 
міркувань фінансового забезпечення сім’ї, відпочинок – спілкування з 
колегами, рідними та близькими, друзями та іншими співвітчизниками. 
Природно, в тій чи іншій пропорції, що залежить від індивідуальних 
властивостей людини. 

Тому все частіше з сучасних дітей виростають сучасні студенти, що за 
рівнем підготовки стоять поруч із сучасними викладачами у такій 
динамічній сфері, як комп’ютерні системи. Тому питання «коли?» транс-
формується скоріше у питання «як?». 

Скоріш за все, процес навчання повинен бути єдиним і для студентів 
за спеціальністю «Інформаційні технології», і для викладачів з учбово-
допоміжним персоналом. До того ж цей процес навчання повинен 
природним чином перетворюватися в подальший процес використання 
отриманих знань на розвиток навчального процесу, розробку сучасних 
засобів і форм забезпечення самого навчального процесу і для наступного 
покоління студентів. 

Здійснюється злиття процесів – вивчення, застосування, розробки і 
використання в навчанні. Така відповідь на питання: ким, коли, за чий 
рахунок і як має бути організований навчальний процес за спеціальністю 
«Інформаційні технології», підготовка і перепідготовка викладацького 
складу і учбово-допоміжного персоналу. 

Керівництво існуючих вузів не в змозі виконати свої обіцянки по 
квартирному забезпеченню висококваліфікованих професорів і доцентів, 
що вже працюють у них. Тому запрошення викладачів-юристів зі вченими 
званнями професорів чи доцентів з інших міст буде сперечатися з 
інтересами вже працюючих власних професорів і доцентів. 

Усе це показує, що найбільш раціональною формою організації освіти 
є створення нового національного центру вищої гуманітарної освіти як 
філії НаУКМА при умові достатнього фінансування. 

 
 
3. ПЛАН МАРКЕТИНГУ 
 
Статистичні дані, зібрані Управлінням освіти по Миколаївській області 

дають уявлення про випускників 9-х та 11-х класів денних шкіл, тобто про 
потенційних користувачів послуг в освіті, а також про умови, що склалися 
у 1995 році. 

1. Разом випускників 11-х класів денних шкіл – 7103 учня. 
2. З них навчаються – 5464: 

у тому числі в ПТУ – 928; 
на денних відділеннях технікумів – 1540; 
на денних відділеннях вищих навчальних закладів – 2563; 
на різних денних курсах – 433. 

3. Пішли до армії – 140. 
4. Працевлаштовані – 869: 

у тому числі учаться у вечірніх та заочних навчальних закладах – 76. 
5. Не працюють, а навчаються у вечірніх або заочних навчальних 

закладах або на вечірніх курсах – 70. 



Чклнкмклмьижз націкнальнжз унівелмжтет імені Петла Икгжлж 

 

– 174 – 

6. Не працюють, не навчаються – 394: 

у тому числі в зв’язку з народженням дитини – 15; 

через хворобу – 28; 

працюють у власному господарстві – 230. 
7. Кількість випускників, щодо яких питання працевлаштування не 

з’ясоване – 91. 

Можна припустити, що з 7103 – 5464 – 140 – 394 = 1105 принаймні 

180 учнів стануть студентами МФ НаУКМА. 

Тепер щодо учнів 9-х класів. 

1. Разом випускників 9-х класів денних шкіл – 15916. 
2. З них навчаються – 14592: 

у тому числі в 10-х класах середніх шкіл – 8427; 

в ПТУ – 4097; 

на денних відділеннях технікумів – 1569; 

у середніх спеціальних навчальних закладах – 290; 
на різних денних курсах – 156. 

3. Працевлаштовані – 182: 

у тому числі учаться у вечірніх та заочних навчальних закладах – 323. 

4. Не працюють, а навчаються у вечірніх або заочних навчальних 

закладах або на вечірніх курсах – 306. 

5. Не працюють і не навчаються – 283. 
6. Кількість випускників, щодо яких питання працевлаштування не 

з’ясоване – 91. 

Закінчили денну середню школу в м. Миколаєві: 

9 класів – 6128 учнів; 

11 класів – 2277 учнів. 
Вибір навчання в Миколаївській філії за трьома спеціальностями 

визначений змінами у структурі народного господарства України. 

Аналіз перспективних і престижних сфер діяльності в Україні і країнах 

СНД, наведений у табл. 3.1, виявляє взаємне доповнення і сукупність 

таких спеціальностей, як: 

1. Економіка; 
2. Менеджмент; 

3. Право; 

4. Комп’ютерні науки; 

5. Іноземні мови. 

Додатково для України – знання української мови. 
При цьому комп’ютерні науки виконують роль засобу спілкування, як і 

іноземна мова. Найчастіше потрібне вміння користуватися сучасними 

пакетами на зразок Windows, Corel Draw і т. ін. 

Наведена сукупність частково знайшла відображення у профілізаціях: 

1. Комп’ютеризовані системи обробки інформації та управління; 

2. Адміністративний менеджмент; 
3. Інформаційні системи в менеджменті. 

У будь-яких вищих навчальних закладах України інерційність освіти 

складає від 4 до 5 років, коли на весь період навчання жорстко 

відведений перелік обов’язкових для вивчення дисциплін. 

В НаУКМА цей період зменшено до двох років, що відводяться на 
вивчення обов’язкових дисциплін, тільки завдяки здійсненню освіти за 

принципом вільної творчої освіти (Liberal Arts Education). 
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Таким чином стратегія маркетингу в освіті закладена у сам принцип 
створення Миколаївської філії НаУКМА, що відповідає принципу само-
налагоджувальних систем в техніці автоматичного управління. 

Організація у літньому триместрі лекцій запрошених іноземних профе-
сорів (англійською мовою) відкриває випускникам можливість вільного 
спілкування з партнерами зі всього світу, що прискорить трансформацію 
випускників у фахівців. Саме це визначає тактику маркетингу в освіті. 

Організація вільного доступу до інформаційних технологій та мереж, що 
планомірно розвиваються Миколаївській філії є практичним забезпеченням 
принципу регульованої самоосвіти в період навчання студентів і 
стажування викладачів. 

Нова філософія маркетингу в освіті міститься в прагненні фірм або 
підприємств придбати не продукцію, тобто випускника, а функцію, тобто 
фахівця, який підготований до практичної діяльності. Цього можна досягти, 
лише поєднуючи навчальний процес із практичною роботою протягом 
навчання при практичному використанні сучасних інформаційних 
технологій для виконання робіт на замовлення підприємств, які фінансують 
спеціалізовану підготовку, працевлаштовують випускників і є спонсорами 
кадрового замовлення наступного потоку студентів. 

Філософія маркетингу в освіті – це нова корпоративна культура, 
стимулювання прагнення до навчання, до досягнення вищого рейтингу, 
до появлення нових можливостей для випускників. 

Усе це дозволяє розмовляти про створення реальних умов інтеграції 
інтелігенції півдня України у світове суспільство та організацію принципа 
зворотного зв’язку в освіті, що відповідає цілям маркетингу в освіті. 

 
 
4 ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН 
 

Серпень – вересень 1995 Консультаційні зустрічі осіб, що беруть участь в проекті по 
визначенню зацікавленості та обов’язків сторін. Збір та систе-
матизація вихідних даних. Проект протоколу про наміри.  

Вересень 1995 Робота над проектом відкриття філії. Версія 1.0. Кошторис 
витрат і вкладень. 

Вересень 1995 Організаційна зустріч Президента і Ректора НаУКМА з 
представниками ініціативної групи в м. Києві. 

13–16 вересня 1995 Науково-практичний семінар у м. Черкасах. Формування 
пропозицій про відкриття філії. 

Вересень 1995 Формування Концепції філії.  

24 жовтня 1995 Установчі збори учасників проекту. Протокол про наміри і 
формування Наглядової ради. 

Жовтень 1995 Підготовка проектів навчальних планів філії (програм). 

18–21 листопада 1995 Консультаційні зустрічі адміністрації НаУКМА та керівництва 
ініціативної групи. 

Листопад 1995 Формування пакету документів філії для ліцензування в 
Мінвузі України. 

Листопад 1995 Держрегістрація оргкомітету зі статусом юридичної особи. 
Національний та валютні рахунки.  

Грудень 1995 Нормативне забезпечення філії. Статут, Положення та ін. 

Січень 1996 Держрегістрація філії Академії. Академічна конференція. 
Бюджет філії.  

Січень – лютий 1996 Конкурс авторських навчальних програм. Співбесіди на 
конкурсній основі з провідними викладачами.  

Березень 1996 Конкурс проектів на комп’ютерне обладнання філії. Перша черга. 
Читальний та обчислювальний зали. Редакційно-видавничий центр.  

Квітень 1996 Комплектування навчально-методичної бази філії. Підручники, 
посібники, програми. Програмне забезпечення навчального процесу.  
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Травень 1996 Інформаційне забезпечення набору.  

Червень 1996 Постановка та відпрацьовування циклів практичних завдань, 
задач, лабораторних робіт і курсових проектів по дисциплінам.  

Липень 1996 Вступні іспити. 

Серпень 1996 Участь в конкурсі грантів. 

Липень-серпень 1996 Програма стажувань-семінарів викладачів філії. 

Вересень 1996 Перший дзвінок. 

Вересень 1996 – серпень 1997 Робота за навчальними планами філії.  

 

 

5. ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ФІЛІЇ 

 

1. Випускники – бакалаври та магістри за спеціальностями: 

1.1. Економіка – 60 осіб; 

1.2. Інформаційні технології – 60 осіб; 

1.3. Право – 60 осіб. 

2. Стажування випускників та викладачів за кордоном. 

3. Можливість використання фондів всесвітньо відомих наукових 

центрів, а також бібліотеки Конгресу США. 

4. Створення умов для наукових працівників і тих, що займаються 

самоосвітою, їхнє інформаційне та інструментальне забезпечення на 

сучасному рівні з використанням комп’ютерної техніки та мереж, 

електронної пошти. 

5. Створення умов для бажаючих оволодіти українською та англійською 

мовами. 

 

 

6. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС МИКОЛАЇВСЬКОЇ ФІЛІЇ 

 

Кадри. Організаційно навчальний план сформований таким чином, щоб 

найефективніше використовувати можливості кожного рівня кваліфікації 

викладачів – від академіків, професорів і доцентів до висококвалі-

фікованих фахівців з практичних галузей життя сучасного суспільства. 

Так, з історичної точки зору на проблеми розвитку в кожній предметній 

галузі знання, для широти погляду необхідний досвід і глибокі традиції 

академічного та професорського кадрового складу філії. 

Розвиток методів і засобів сучасної технології освіти, яка поєднує як 

канонічні підходи, так інноваційні поставлення проблем викладення та 

засвоєння знань, потребує професійних навичок доцентського кадрового 

складу філії. 

Нарешті, для інструментального забезпечення сучасних інформаційно-

комп’ютерних технологій в освіті, своєчасного включення в цю технологічну 

низку все нових електронних засобів та спеціалізованих програмних 

продуктів, їхню адаптацію відповідно до конкретних цілей і задач навчання 

потрібні висококваліфіковані фахівці, які щоденно вирішують у своїй 

професійній сфері практичні задачі, ускладнені постійними змінами умов 

розвитку держави. 

Такі принципи відбору викладацького складу є концептуальною 

основою як задовільнення відомих вимог Міністерства Освіти при 

ліцензуванні філії, так і постійної переорієнтації навчального процесу під 

впливом змінюючогося ринку послуг в освіті. 
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Усе це й визначає комплексний підхід до формування професорсько-

викладацького складу філії. Обов’язковими вимогами до фахівців при 

прийомі на роботу є: 

1. Контракт терміном на 0,5 року на період становлення філії, в 

подальшому – контракт на 1 рік; 

2. Перевага надається тому фахівцю, чия програма зайняла перше 

місце на конкурсі авторських програм; 

3. Здатність і прагнення викладати державною мовою; 

4. Репутація і рекомендації; 

5. Здатність і прагнення поєднувати викладацьку і практичну (спільно 

із студентами) діяльність за принципом самофінансування. 
До базового складу викладачів філії входять також професори й 

доценти, що мають більш ніж 20-річний науково-педагогічний стаж 

роботи у вузах з IV рівнем акредитації. 

Напрямки освіти «Економіка» та «Інформаційні технології» вбирають в 

себе як багаторічний педагогічний досвід підготовки та випуску дипло-

мованих спеціалістів, всебічний науковий досвід виконання науково-до-
слідних робіт на замовлення підприємств та організацій, так і багаторічний 

організаційний досвід у господарчій діяльності в сучасних умовах бізнесу. 

Правознавський напрямок освіти у більшій мірі спирається на багаторічний 

досвід практичної роботи працюючих дипломованих спеціалістів органів 

прокуратури, судів, підрозділів МВС, митниці. Кадровий склад планується 

підсилити запрошенням провідних професорів та доцентів Одеського 
державного університету. 

Навчальний корпус. Опрацьовується два варіанти: 

Основний – навчальний комплекс технічного училища, побудований в 

90-ті роки як показове училище СРСР. 

Він містить: 
1. Конференц-зал на 1000 місць 

2. Спортивний зал 

3. Читальний зал 

4. Потокові аудиторії – 8 на 4 поверхах 

5. Аудиторії для груп 

6. Допоміжні служби 
7. Їдальню на ___ місць 

8. Гараж 

9. Майстерні і т. ін. 

10. Гуртожиток на ___ місць. 

Додатковий – комплекс будівель одного з заводів у центрі Миколаєва, 
побудованих для реального училища. 

Корпус для запрошених спеціалістів – зачинений дитячий садок, 

колишня садиба в центрі м. Миколаєва. 

 

 

7. КЕРУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ 
 

7.1. Організаційна структура філії: 

Наглядова рада – орган, що допомагає забезпечувати життєдіяльність 

філії та здійснює контроль його діяльності, сприяє розвитку НаУКМА у 

формі Миколаївської філії. 
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Академічна конференція – самоврядний керівний орган МФ НаУКМА. 
Положення про Академічну конференцію затверджується Президентом НаУКМА. 

Ректор – вища посадова особа МФ, яка здійснює загальне керівництво, 
адміністративні та виконавчі функції, контролює та координує роботу 
ректорату та вченої ради. 

Ректорат – заступники ректора з навчальної, наукової та господарчої 
роботи навчального закладу, що виконують виконавчі функції за напря-
мами, декани трьох факультетів: економіка, комп’ютерні технології і право. 

Вчена рада – координаційний орган з питань наукової та навчальної 
роботи, що обирається професорсько-викладацьким складом прямим таємним 
голосуванням згідно з представницькими та ротаційними квотами, що 
встановлені положенням про вчену раду. 

Довірча рада – громадський орган сприяння відродженню Києво-Моги-
лянської Академії та розвитку МФ НаУКМА (діє на підставі Положення про 
Довірчу раду, яке затверджує Академічна конференція). 

Рада колективу – орган, який представляє інтереси колективу 
співробітників, стажистів, аспірантів і докторантів (функціонує згідно з 
положенням про раду колективу). 

Студентська колегія – орган студентського самоврядування (функціонує 
згідно з положенням про студентську колегію). 

 
7.2. Служби та підрозділи 
Інформаційно-обчислювальний центр. Складається з таких секторів: 
1. Забезпечення мереж; 
2. Забезпечення адміністративних служб, включаючи кадри і бухгалтерію; 
3. Розробка і адаптація програмних продуктів; 
4. Навчально-науковий сектор; 
5. Експертно-технічний сектор. 
Бібліотека. Є навчально-допоміжним, інформаційним, науковим, 

культурно-освітнім центром, що забезпечує задовільнення інформаційних 
потреб студентів, професорсько-викладацького складу і співробітників 
МФ, прияє навчальному процесу і науково-дослідницькій роботі на основі 
сучасних інформаційних технологій та своїх фондів. 

Відділ міжнародного співробітництва. Його призначенням є 
розвиток зв’язків МФ з міжнародними організаціями, закордонними 
науковими і навчальними закладами, благодійними фондами, відомими 
вченими країн світу. 

Редакційно-видавничий центр. Призначений забезпечувати студентів 
сучасними виданнями підручників і навчальних посібників, конспектів 
лекцій і методичних вказівок, створювати можливості для самостійної 
підготовки студентами курсових, випускних робіт, наукових праць і 
дисертацій на високому рівні культури видавничої справи. 

Медичний центр. Забезпечує можливість проведення вакцинації 
студентів, надання першої медичної допомоги і профілактичного лікування. 

 
7.3. Організація координування і взаємодії служб і підрозділів. 
В основу закладено єдину адміністративну комп’ютерну мережу. 
Головним фактором ризику в організації управління філією є 

тенденція росту складу адміністративно-керівного персоналу. Цьому 
мають протистояти принципи госпрозрахунку і самофінансування служб і 
підрозділів. 
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7.4. Керівний персонал. 

Клименко Леонід Павлович, к. т. н., доцент, 1951 р. н., українець. 

У 1974 році закінчив з відзнакою Миколаївський кораблебудівний 

інститут. У 1976–1979 рр. навчався в очній аспірантурі МКІ. 
У 1980 р. захистив кандидатську дисертацію в Київському інституті 

інженерів громадянської авіації. 

З 1981 р. по теперішній час асистент, ст. викладач, доцент кафедри 

технології суднового машинобудування УДМТУ (МКІ). 

Автор більш ніж 60 наукових і методичних робіт, з яких три видані 

англійською мовою і три китайською. Автор 19 винаходів, чотири з яких 
впроваджені у виробництво з великим економічним ефектом. Учасник і 

дипломант ВДНГ СРСР і ВДНГ УРСР, учасник міжнародних ярмарків і 

виставок. Веде аспірантуру за спеціальністю «Тертя і знос в машинах» 

05.02.04. Виконував обов’язки завідуючого кафедрою. Лауреат премії 

ЛКСМУ в галузі науки і техніки. 
Наукові інтереси – надійність і довговічність машин та механізмів, 

математична модель зносу. 

Матеріальні стимули – стабільність заробітної платні. 

Моральні стимули – створення прогресивного національного вищого 

навчального закладу нового типу. 

Мещанінов Олександр Павлович, к. т. н., доцент, 1950 р. народження. 
Захистив кандидатську дисертацію у 1977 р. в Інституті Електродина-

міки у Києві. 

Галузь наукових інтересів – математичне моделювання електроенерге-

тичних систем, створення комп’ютерних навчальних програм інтерактивного 

режиму. 
Вчений секретар семінару по проблемі «Кібернетика» при ІК АН 

України. 

З 1973 р. займається науково-педагогічною діяльністю, поставив ряд 

учбових курсів на базі інформаційних технологій, керував великими 

науково-дослідними роботами в галузі автоматизації наукових досліджень, 

створенні автоматичних регуляторів для електроенергетичних об’єктів на 
основі сучасних засобів обчислювальної техніки. У співавторстві видав 

навчальний посібник. Обмежено володіє українською та англійською 

мовами. 

Схильний до самовдосконалення і прагне досягти поставленої мети. 

Матеріальні стимули – стабільність заробітної платні. 
Моральні стимули – можливість брати участь у створенні сучасних 

умов для навчання. 

Батрак Юрій Артемович, к. т. н. доцент, 1948 р. н., українець. 

Кандидатську дисертацію захистив у 1960 р. в МКІ. 

Галузь наукових інтересів – системний аналіз, логічне програмування, 

інтелектуальні компоненти САПР. 
З 1979 р. викладає на кафедрах вищої математики і інформаційних 

технологій МКІ. 

Брав участь у розробці учбового плану по спеціальності 22.04 – 

«Програмне забезпечення обчислювальної техніки і автоматизованих 

систем», за яким підготовлено 3 випуски інженерів-програмістів, є автором 
учбових програм по деяких курсах вказаної спеціальності, а також навчальних 
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посібників. У період з 1989 по 1991 р. виконував обов’язки завідуючого 

кафедрою інформаційних технологій МКІ. 

Веде аспірантів за спеціальністю «Системи автоматичного проектування», 

керує дипломними проектами за спеціальністю 22.04. 
Володіє українською, англійською, польською мовами. 

Драгомиров Валерій Володимирович, 1950 р. н., українець. 

У 1973 р. закінчив з відзнакою МКІ. 

З 1975 по 1978 р. – навчався в очній аспірантурі в Московському Енерге-

тичному Інституті за спеціальністю «Теоретичні основи електротехніки» (ТОЕ). 

У 1980 р. захистив кандидатську дисертацію в МЕІ. 
З 1979 р. викладач МКІ на кафедрі ТОЕ. 

1979 р. – асистент кафедри ТОЕ. 

1983 р. – ст. викладач. 

1984 р. – доцент кафедри. 

У 1985 р. обраний за конкурсом на посаду завідуючого кафедрою ТОЕ. 
Працює на цій посаді до теперішнього часу, тобто 10 років. 

1992–1993 рр. – працював проректором по навчальній роботі МКІ та 

неодноразово виконував обов’язки ректора. 

Коло наукових інтересів – теорія електричних і електронних ланцюгів, 

синтез електронних ланцюгів. 

Брав активну участь у відкритті та становленні у МКІ спеціальності 
«Техніка і електрофізика високих напруг». 

Неодноразово залучався до організації і проведення Всеукраїнських 

олімпіад з електротехніки. 

Був протягом декількох років членом методичної комісії з електротехніки 

Південного регіону України. 
Завершує роботу над підручником з теоретичних основ електротехніки 

українською мовою. 

Вільно володіє українською мовою на побутовому рівні. Словниковий 

запас англійською мовою в межах 1500 слів. 

Мейжис Ірина Альбертівна, 1945 р. н., українка. 

1975 – викладач МФ КДІК. 
1980 – захист канд. дисертації в Ленінградському інституті культури. 

1989 – завідуюча кафедрою бібліографії та бібліотекознавства. 

1991–1993 – творча відпустка для підготовки до захисту докторської 

дисертації. 

1994 – зам. голови міськвиконкому. 
Коло наукових інтересів – соціальна психологія бібліотечного обслугову-

вання. 

 

7.5. Кадрова політика 

Основними принципами відбору співробітників є: 

1. Репутація; 
2. Професійні досягнення; 

3. Конкурс авторських програм; 

4. Контрактна система найму з випробувальним терміном; 

5. Здатність опанувати сучасні методи та засоби навчання. 

Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів філії базуються на 
періодичному розвитку форм і навчальних програм для студентів шляхом 

публічного захисту проектів викладачами-авторами. 
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Оцінки якості роботи викладачів і співробітників базуються на 
щорічному вхідному тестуванні студентів. 

Кадровий потенціал Миколаївської філії наведений у додатку 16.8. 
 
 
8. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛІЇ 
 
Миколаївська філія створюється за наказом Президента Національного 

Університету «КМА» на підставі рішення вченої ради – січень 1996 р. 
Другим кроком в організації філії є підготовка і Постанова Кабінету 

Міністрів України про створення Миколаївської філії Національного 
Університету «КМА» як вищого навчального закладу – лютий-березень 1996 р. 

Статут Миколаївської філії наведений у додатку до цього бізнес-плану. 
Створення Державного комітету по ліцензуванню вищих навчальних 

закладів дозволяє запланувати на квітень 1996 р. етап ліцензування 
Миколаївської філії на третій рівень акредитації. 

 
 
9. ОЦІНКА РИЗИКУ І СТРАХУВАННЯ 
 
Основними ризиками на шляху створення МФ НаУКМА є: 
1. Недостатнє фінансування; 
2. Відсутність достатнього конкурсу; 
3. Існування «телефонного права»; 
4. Мала ефективність навчального процесу; 
5. Нерегулярність спонсорських внесків. 
Недостатнє фінансування передбачається виключити застосуванням 

комплексної стратегії фінансування з чотирьох груп джерел: 
державний бюджет України – 30–60 %; 
спонсорські внески – 20–40 %; 
надходження за рахунок власної діяльності – 10–20 % 
оплата за навчання – 10–30 %. 
Ризику з приводу недостатнього конкурсу можна уникнути двома 

шляхами: 
1. Щорічним уточненням середнього балу атестату про освіту серед 

випускників шкіл з метою допущення абітурієнтів, що вчилися до 8 класу 
недостатньо добре. Це можна поєднати з введенням середнього балу за 
попередні роки навчання в середній школі. 

2. Зміною пропорції між студентами, студентами резерву та вільними 
студентами. 

3. Відкриття ліцею, де будуть навчатися майбутні абітурієнти. 
4. Наданням пільг працевлаштування по закінченню академії, враховуючи 

замовлення на фахівців держадміністрації міста й області та інших установ. 
5. Великою стипендією. 
6. Рекламою в засобах масової інформації. 
Вплив «телефонного права» на якісний відбір абітурієнтів буде 

знижений шляхом використання вступного тестування, розробленого в 
НаУКМА в Києві таким чином, що знижує до нуля можливість як його 
несанкціонованого використання, так і внесення виправлень до кінцевих 
оцінок. 
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Одночасно з цим рейтингова система оцінки рівня знань студентів є 

ядром прагнення особистості, що формується, до змагання і успіху. 

Крім того, зарахування студента не є актом, що гарантує від 

відрахування. При відрахуванні повернення фінансового внеску сім’ї, як і 
спонсорського внеску, не передбачається. 

Ефективність навчального процесу забезпечується розвинутою 

системою грантів, що звільняє студентів від фінансового внеску за навчання, 

читанням лекцій українською і англійською мовами, відсутність альтернативи 

виконання курсових і випускної роботи, окрім як за сучасною інформа-

ційною технологією. 
Ступінь зиску від недостатніх спонсорських внесків знижується як 

розширенням списку спонсорів, так і різноманіттям можливих форм цих 

внесків, від фінансової до натуральної та багатьох інших. 

Водночас з цим в останні роки можна побачити тенденцію до 

прагнення дати не технічну, а базову гуманітарну освіту як власним дітям, 
так і онукам. Ця тенденція визнана досить стійкою, а розвиток міжна-

родного співробітництва визначає потребу у фундаментальному знанні як 

англійської та української мови, так і комп’ютерних технологій обміну 

інформацією (наприклад – електронна пошта). 

Передбачається створення такої системи страхування від ризику 

відрахування студента, коли сума планових страхових внесків безпосередньо 
пов’язані з особовим рейтингом студента. 

 

 

10. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 

 
Стратегія фінансування діяльності МФ будується на одержанні коштів 

з чотирьох груп джерел: 

1. Державне фінансування за постановою Кабінету міністрів України – 

30–60 %; 

2. Спонсорські внески – 20–40 %: 

2.1 Юридичних осіб – членів Наглядової ради; 
2.2 Фізичних осіб, що сприяють відродженню НаУКМА і розвитку МФ. 

3. Надходження за рахунок власної діяльності – 10–20 %; 

4. Платня за навчання – 10–30 %: 

4.1. Платня за поточний навчальний рік; 

4.2. Сума страхового внеску, що залежить від особового рейтингу 
студента. 

Протягом обчислення витрат новостворюваного навчального закладу 

доводиться виконувати розрахунки різного ступеню приблизності, оскільки 

вступні необхідні дані, а їх визначення здійснюється непослідовно, під час 

організаційних робіт. 

В існуючих вищих навчальних закладах витрати на навчання одного 
студента складають орієнтовно 2500 $ за рік. Враховуючи 18-місячний 

середній термін морального старіння комп’ютерів і внаслідок цього 

необхідність підтримки інформаційних технологій на достатньо високому 

рівні, ці витрати необхідно збільшити до 3000 $ за рік. Родина студента 

сплачує 3000 $ × 20 % = 600 $ за рік. 
Таким чином для забезпечення навчального процесу 180 студентів по 

трьом спеціальностям треба 180 × 3000 $ = 540000 $ за навчальний рік. 
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Друге наближення у визначенні коштів на створення і роботу 

МФ НаУКМА. 

Навчальними планами НаУКМА передбачається вивчення 6-7 дисци-

плін за триместр, тобто по трьом спеціальностям потрібен 21 викладач і 
7 осіб учбово-допоміжного персоналу. 

При умові заробітної платні професорсько-викладацькому складу в 

120 $ за місяць і 50 $ для учбово-допоміжного персоналу витрати 

складуть: 

Викладачі: 21 × 120 $ × 12 місяців = 30240 $ за рік. 

Учбово-допоміжний персонал: 7 × 50 $ × 12 місяців = 4200 $ за рік. 
Разом: 34400 $ за рік. Або: 

34400 + 2 % преміальний фонд + 52 % нормативні 

відрахування = 53400 $ 

Плановий склад служб і підрозділів МФ: 

1. Бібліотека – 5 чол. 
2. Інформаційно-обчислювальний центр – 10 ос. 

3. Госпчастина – 10 ос. 

4. Кадри – 2 ос. 

5. Бухгалтерія – 3 ос. 

6. Відділ міжнародного співробітництва – 2 ос. 

7. Редакційно-видавничий відділ – 4 ос. 
8. Медичний центр – 1 ос. 

9. Ректорат – 6 ос. 

Разом 43 ос. При заробітній платі 80 $ за місяць витрати складуть: 

(39 × 80 $ + 4 × 150 $) × 12 місяців = 44640 $ за рік. Або: 

44640 + 2 % преміальний фонд + 52 % нормативні 
відрахування = 69210 $ за рік. 

Передбачаються такі кафедри: 

1. Іноземних мов: викладачів – 15 

учбово-допоміжного персоналу – 3 

2. Української мови: 8/2 

3. Економіки: 12/2 
4. Суспільних наук: 13/3 

5. Фізико-математичних наук: 10/3 

6. Природничих наук: 5/2 

7. Комп’ютерних наук: 10/3 

8. Фізичної культури: 5/3 
9. Правознавства: 15/3 

10. Військової підготовки: 9/3 

Разом викладачів – 102 

учбово-допоміжного персоналу – 24 

Витрати складуть: 

Викладачі: 102 × 120 $ × 12 місяців = 146880 $ за рік. 
Учбово-допоміжний персонал: 27 × 50 $ × 12 місяців = 16200 $ за рік. 

Разом: 163080 $ за рік. Або: 

163080 + 2 % преміальний фонд + 52 % нормативні 

відрахування = 252840 $ за рік. 

Разом на заробітну платню треба: 
(34400 + 44640) + 2 % преміальний фонд + 52 % нормативні 

відрахування = 122600 $ за рік. 
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При традиційному підході до оснащення діючих вищих навчальних 

закладів витрати на придбання засобів обчислювальної техніки складають 

34300 $ за рік (Додаток 16.5). Витрати на обладнання для двох лінгафонних 

кабінетів складають 30000 $ (Додаток 16.5). Витрати на обладнання для 
редакційно-видавничого комплексу складають 10000 $. Загальні витрати 

на придбання обладнання складають 

34300 + 30000 + 10000 = 74300 $. 

Разом на 1996–1997 навчальний рік треба 

12260 +74300 = 196900 $. 

Наведені оціночні розрахунки не враховують витрат на експлуатацію 
приміщень і формування бібліотечного фонду, поточні витрати на матеріали 

та автопослуги, гуртожиток і стипендію, а також непередбачені витрати. 

Стипендія в КМА складає 2 млн крб. на місяць, що становить 
приблизно 10 $. Тоді загальний стипендіальний фонд складає 

180 × 10 $ × 12 місяців + 2 % преміальний фонд + 52 % додаткова 
платня за проживання студентів = 33500 % 

Поточні витрати на матеріали і автопослуги за експертними оцінками 
складають 15000 $ за рік. 

Таким чином, обсяг державного і спонсорського фінансування складає 
196900 + 33500 + 15000 – 180 × 600 $ = 137400 $. 

Враховуючи непередбачені витрати у розмірі 20 % від мінімально 
необхідних витрат на створення Миколаївської філії обсяг державного і 
спонсорського фінансування становитиме 

245400 × 20 % + 137400 = 186480 $. 
Третій варіант розрахунку здійснюється виходячи з діючих у 

Міністерстві освіти мінімально необхідних норм і тарифів. 
 
Розрахунки до кошторису на 1996 рік 
 
Підстава: оклади й тарифи за станом на 1.01.96. 
1. Фонд оплати штатних співробітників за місяць. 
1.1. Ректорат 3 ос., середній оклад 29000 тис. крб. 

29000 × 3 = 87000 тис. крб. 
1.2. Доплати викладачам за виконання функцій декана, 35 % від 

окладу доцента, ктн, 3 ос.: 
26900 × 0,35 × 3 = 28200 тис. крб. 

1.3. Професорсько-викладацький склад 17 ос., середній оклад 
26900 тис. крб. 

26900 × 17 = 457300 тис. крб. 
1.4. Учбово-допоміжний персонал (45 % від професорсько-

викладацького складу), 8 ос., середній оклад – 4100 тис. крб.: 
4100 × 8 = 32800 тис. крб.; 

доплати, пов’язані з індексацією виплат (прийнято 120 %, на базі 
грудня 1995 – січня 1996 року) – 39400 тис. крб., разом із індексацією 
72200 тис. крб. 

1.5 Інший адміністративно-керівний персонал (бухгалтерія, відділ 
кадрів, відділ міжнародного співробітництва, РВВ, інформаційно-
обчислювальний центр) – 21 ос., середній оклад 3800 тис. крб.: 

3800 × 21 = 79800 тис. крб. 
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Доплати, пов’язані з індексацією виплат (120 %) – 95800 тис. крб., 
разом з індексацією 175600 тис. крб. 

1.6. Працівники бібліотеки (5 ос.), середній оклад 7600 тис. крб.: 
7600 × 5 = 38000 тис. крб. 

Господарчий персонал – 16 ос., середній оклад 2600 тис. крб.: 
2600 × 16 = 41600 тис. крб. 

Доплати, пов’язані з індексацією виплат (120 %) – 49900 тис. крб., 
разом з індексацією. 

Всього фонд оплати штатних співробітників в місяць – 49800 тис. крб. 
Те ж саме у квартал – 2849400 тис. крб. 

2. Погодинний фонд оплати робітників приймальної комісії та 
залучення викладачів. Середні витрати на одного зарахованого студента 
2,8 годин при тарифі погодинної оплати 534 тис. крб. 

534 × 2,8 × 180 = 269136 тис. крб. 
3. Преміальний фонд оплати 2 % від нарахованого за місяць складе: 

(949800 + 22430/12) × 0,02 = 19445 тис. крб. 

Фінансування ФОП ректорату передбачає з 1.04.96, приймальної 

комісії з 1.06.96, повне фінансування співробітників з 1.09.96. 

 

 

Господарські витрати 

 

(Ціни й тарифи за станом на 1.01.96) 

1. Витрати на оренду приміщень із розрахунку 6 м2 на одного студента 

при кількості студентів 180 осіб і орендній платі у центрі міста 800 тис. 

крб. за 1 м2 у місяць: 

Площа, що орендується 6 × 180 = 1080 м2 

Орендна платня за місяць 800 × 1080 = 864000 тис. крб. 

2. Платня за електроенергію при витрачанні 41 квт-години за місяць 

на одного студента і вартості 8,6 тис. крб. за 1 квт-год.: 

8,6 × 41 × 180 = 63468 тис. крб. 

3. Платня за опалення при витрачанні 0,08 Гкал за місяць на 1 м2 

опалюємої площі та випускній ціні тепла ТЕЦ 11631 тис. крб. за 1 Гкал.: 

11631 × 0,08 × 180 = 1004918 

4. Платня за воду і каналізаційні стоки при витрачанні 2,8 м3 води за 

місяць на одного студента і ціні за 1 м3 води 9 тис. крб. та за 1 м3 стоків 

2,7 тис. крб.: 

вода: 9 × 2,8 × 180 = 4536 тис. крб. 

стоки: 2,7 × 2,8 × 180 = 1361 тис. крб. 

Разом: 5897 тис. крб. 

5. Профілактичний поточний ремонт приміщень для усування дрібних 

пошкоджень, що виникають протягом експлуатації. Вартість відноситься 

до витрат орендатора. При середній кошторисній вартості поточного 

ремонту на 1 м2 площі приміщень 900 тис. крб.: 

витрати за рік: 900 × 1080 = 972000 тис. крб. 

витрати за місяць: 81000 тис. крб. 

6. Придбання господарчих матеріалів, дрібного інвентаря, вивіз 

сміття, обслуговування інженерних мереж приймається 40000 тис. крб. 
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7. Кошти на найм транспорту: 
 

Марка 

а/м 

Потрібен 

За місяць 

Розрахунок Сума, 

тис. крб. 

Газ 24 21 робочий день 

при пробігу 1500 км 

За 1 км пробігу 20 тис. крб.; 

20 × 1500 = 30000 тис. крб., 

за 1 годину користування 

(коеф. 1,25 враховує ненормованість 

робочого дня) 60 тис. крб. 

 

60 × 1,25 × 21 × 8 = 12600 тис. крб. 

42600 

КАВЗ-685 12 робочих днів 
при пробігу 600 км 

За 1 км пробігу 40 тис. крб.; 
40 × 600 = 24000 тис. крб. 
За 1 годину користування 
65 тис. крб. 
 

65 × 12 × 8 = 6240 тис. крб. 

30240 

Разом: 72840 

8. Витрати на відрядження, 2 відрядження за місяць з витратами 
7000 тис. крб. на 1 відрядження: 

7000 × 2 = 14000 тис. крб. 
9. Витрати на розселення студентів з інших міст у гуртожиток (45 осіб) 

з платнею за проживання 1600 тис. крб. за місяць. Платня студента у 
розмірі 10 % від стипендії виключена з платні за проживання: 

1600 × 45 = 72000 тис. крб. 
Господарські витрати за місяць без опалення складають 1213200 тис. 

крб., з опаленням – 2218100 тис. крб. У розрахунку сезон опалення 
прийнято з 15.10.96. Господарські витрати з початку роботи приймальної 
комісії з 1.06.96 у кошторисі прийняті у розмірі 10 % від повних витрат 
без опалення, що становить 121320 тис. крб. за місяць. Господарські 
витрати у повному обсязі передбачені з 1.09.96. 

Найм легкового автомобіля в кошторисі заплановано з 1.04.96 на суму 
42600 тис. крб. за місяць, найм автотранспорту у повному обсязі 
заплановано з 1.09.96. 

 

Навчальні витрати 
 

Навчальні витрати, придбання мінімально необхідної літератури, 
передплата на періодичні видання у розрахунку прийняті у розмірі 
3800 тис. крб. за рік на одного студента: 

за рік 3800 × 180 = 612000 тис. крб. 
за місяць 51000 тис. крб. 

Навчальні витрати передбачені в кошторису з 1.07.96 р. 
 

Стипендіальний фонд 
 

Підстава: Ухвала КМУ від 10.01.96 № 37. 
Середній розмір стипендії у розрахунку прийнято у розмірі 1400 тис. 

крб., фонд стипендій на місяць: 
1400 × 180 = 252000 тис. крб. 

Сплачення стипендій у певному обсязі передбачається з 1.09.96. 
 

Придбання обладнання 
 

Перелік необхідного для підрозділів філії обладнання по навчальних 
роках з вказанням вартості в доларах США наведений у довідці, яка 
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додається до розрахунку. У кошторису заплановано на друге півріччя 
придбання обладнання на суму 72856 $. 

Обсяг необхідного фінансування в українських карбованцях (курс 
197 тис. крб. за 1 $) становитиме: 

197 × 72856 = 14352632 тис. крб. 
у тому числі по кварталах: 

ІІІ 7176316 тис. крб. 
IV 7176316 тис. крб. 

У зв’язку зі змінами цін, тарифів, окладів у кошторисі розрахований 
еквівалент витрат у доларах США (за курсом 197 тис. крб. за 1 долар). 

Витрати, розраховані у кошторисі, становлять потребу МФ НаУКМА у 
бюджетних асигнуваннях, оскільки вони засновані на державних гарантіях у 
галузі оплати праці, мінімальних діючих цінах на товари і послуги. 

Витрати на підвищення оплати праці вище за встановлені державні 
гарантії; оплату послуг запрошених фахівців народного господарства; 
придбання меблів, спеціальної літератури, проведення спортивної та 
культурно-освітньої роботи, організацію харчування студентів, непередбачені 
витрати будуть відшкодовані за рахунок позабюджетних коштів. 

 
 
11. СТРАТЕГІЯ ФІНАНСУВАННЯ 
 
Кошторисний розрахунок бюджетних асигнувань 1997–1999 рр. 
 
11.1. План прийому студентів встановлено 180 ос. щорічно. У зв’язку з 

вступом абітурієнтів з високим рівнем знань відсів не планується, 
переводи носитимуть одиничний характер. Випуск фахівців до 1999 року 
не планується. 

 
Кількість студентів, чол. 
 

Роки Квартал 
Кількість 

на початок періоду 
План вступу 

Кількість 
на кінець періоду 

1997 

І 180 - 180 

II 180 - 180 

III 180 180 360 

IV 360 - 360 

1998 

I 360 - 360 

II 360 - 360 

III 360 180 540 

VI 540 - 540 

1999 
I 540 - 540 

II 540 - 540 

 
III 540 180 720 

IV 720 - 720 

2000 

I 720 - 720 

II 720 - 720 

III 720 180 900 

IV 900 - 900 

 
11.2. Розрахунок нормативів фінансування 
У кошторису на 1996 рік фонд оплати праці за повний квартал склав 

2908 млн крб., у розрахунку на місяць 963,3 млн крб. У зв’язку з тим, що у 
подальших навчальних роках вводяться спеціальні навчальні предмети, 



Чклнкмклмьижз націкнальнжз унівелмжтет імені Петла Икгжлж 

 

– 188 – 

навчання у підгрупах, виникає потреба збільшити фонд оплати праці на 
15 %. Норматив ФОТ на 1 студента за місяць становитиме 

 = 6.193 млн руб. 

Еквівалент нормативу у дол. США: 

 = 31.44 дол. 

2. Нарахування на заробітну платню прийняті 37 % 
3. Норматив стипендії у дол. США становитиме 

 – 7.11 дол. 

4. Придбання обладнання відповідно з довідкою. 

5. Інші витрати за кошторисом на 1997 за повний квартал складають 

6221 млн. крб., у розрахунку на місяць 2073,7 млн крб. У зв’язку з 

передбаченим зближенням діючих на Україні цін з світовими цінами на 
матеріали, енергоносії, роботи й послуги, витрати по інших статтях 

збільшені на 20 %. 

Норматив інших витрат на 1 студента у місяць складає 

= 13.825 млн крб. 

Еквівалент нормативу у доларах США 

= 70.18 дол. 

 

11.3. Потреба у бюджетних асигнуваннях на 1997 рік 

(при чисельності студентів протягом 8 місяців 180 ос., протягом 

4 місяців 360 ос.) 

Фонд оплати праці: 

31,44 × 180 × 8 + 31,44 × 360 × 4 = 90547 дол. 

Стипендії: 
7,11 × 180 × 8 + 7,11 × 360 × 4 = 20477 дол. 

Інші витрати: 

70,18 × 180 × 8 + 70,18 × 360 × 4 = 202118 дол. 
 
 

11.4. потреба у бюджетних асигнуваннях на 1998 рік 

(при чисельності студентів протягом 8 місяців 360 ос., протягом 

4 місяців 540 ос.) 

Фонд оплати праці: 

31,44 × 360 × 8 + 31,44 × 540 × 4 = 158458 дол. 
Стипендії: 

7,11 × 360 × 8 + 7,11 × 540 × 4 = 35834 дол. 

Інші витрати: 

70,18 × 360 × 8 + 70,18 × 540 × 4 = 353707 дол. 
 

11.5. Потреба у бюджетних асигнуваннях на 1999 рік 
(при чисельності студентів протягом 8 місяців 540 ос., протягом 

4 місяців 720 ос.) 
Фонд оплати праці: 

31,44 × 540 × 8 + 31,44 × 720 × 4 = 226368 дол. 
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Стипендії: 
7,11 × 540 × 8 + 7,11 × 720 × 4 = 51192 дол. 

Інші витрати: 
70,18 × 540 × 8 + 70,18 × 720 × 4 = 505296 дол. 

 

11.6. Потреба у бюджетних асигнуваннях на 2000 рік 
(при чисельності студентів протягом 8 місяців 720 ос., до нового 

набору студентів) 
Фонд оплати праці: 

31,44 × 720 × 8 = 181094 дол. 
Стипендії: 

7,11 × 720 × 8 = 40954 дол. 
Інші витрати: 

70,18 × 720 × 8 = 303178 дол. 
Витрати на придбання обладнання прийняті у розмірі 42000 дол. 
Результати розрахунку зведено у таблицю 11.1 

Таблиця 11.1. 

Потреба МФ НаУКМА у бюджетних асигнуваннях, 

які і складають стратегію фінансування 
 

Найменування статей 1997 р. 1998 р. 1999 р. 2000 р. Разом 

Ст. 1. Заробітна платня 90547 158458 226368 181094 656467 

Ст. 2. Нарахування на заробітну платню 33502 58630 83756 67005 242893 

Ст. 8. Стипендії 20477 35834 51192 40954 148457 

Ст. 12. Придбання обладнання 124184 93687 42359 42000 302230 

Інші витрати (ст. 3, 5, 18) 202118 353707 505296 303178 1364299 

Разом 470828 700316 908971 634231 2714346 

 

Розрахунок бюджетних витрат на навчання 1 студента по 

навчальних роках 

 

1. Розрахунок витрат на 1996–1997 навч. рік. 

Витрати за кошторисом на 1996 рік при контингенті 180 ос. 

складають 151959 дол. США. Витрати на навчання одного студента 

складуть 

151959 = 844 дол. 

 180 

Витрати за 8 місяців 1997 р. (до 1.09.97) на одного студента (без 

придбання обладання) складуть: 

(31.44 × 1.37 + 7.11 + 70.18) × 8 = 963 дол. 

Витратити на придбання обладнання за 8 місяців 1997 р. (до 1.09.97) 

складуть 

124184 × 8 = 82789 дол. 

 12 

Те ж саме у перерахунку на одного студента: 

82789 = 460 дол. 

 180 

Всього витрат на навчання одного студента у 1996–1997 навч. році: 

844 + 963 + 460 = 2267дол. 

2. Середні витрати (без придбання обладнання) за навчання одного 

студента за навчальний рік: 

(31.44 * 1.37 + 7.11 + 70.18) × 12 = 1444 дол. 
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3. Витрати на придбання обладнання у 1997–1998 навч. році. 
124184 × 4 + 93687 × 8 = 103853 дол. 

 12 12 
Те ж саме, у перерахунку на одного студента: 

103853 = 289 дол. 
 360 

Всього витрат на навчання одного студента у 1997–1998 навч. році: 
1444 + 289 = 1733 дол. 

4. Витрати на придбання обладнання у 1998–1999 навч. році. 
93687 × 4 + 42359 × 8 = 59468 дол. 

 12 12 
Те ж саме, у перерахунку на одного студента: 

59468 = 110 дол. 
 540 

Всього витрат на навчання одного студента у 1998–1999 навч. році: 
1444 + 110 = 1554 дол. 

5. Витрати на придбання обладнання у 1999–2000 навч. році. 
93687 × 4 + 42359 × 8 = 59468 дол. 

 12 12 
42359 × 4 + 42000 = 56120 дол. 

 12 
Те ж саме, у перерахунку на одного студента: 

56120 = 78 дол. 
 720 

Всього витрат на навчання одного студента у 1999–2000 навч. році: 
1444 + 78 = 1522 дол. 

 
 
12. ФАКТОГРАФІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
1. Колективне Науково-Виробниче підприємство «Тріботехніка», 327001, 

м. Мколаїв, вул. Адміральська, 34, готель «Інгул», кімнати 303–306, тел. 35–40–33, 
факс 35–53–70 – колектив якого виступає в ролі ініціативної групи по 
створення філії. 

2. Директор КНВП – Клименко Леонід Павлович. 
Заст. директора – Мещанінов Олександр Павлович. 
р/р 000609701 в Миколаївській філії № 1 АКБ «Юнекс» м. Миколаїв, 

МФО 326977, код ОКПО 23082976. 
 
 
13. ДАТА І МІСЦЕ РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНУ 
 
Жовтень-грудень 1995р., м. Миколаїв, КНВП «Тріботехніка» 
 
 
14. АВТОРСЬКІ ДАНІ 
 
Мещанінов Олександр Павлович – доцент кафедри електрообладнання 

суден Українського Державного Морського Технічного Університету (УДМТУ) 
Клименко Леонід Павлович – доцент кафедри технології суднового 

машинобудування УДМТУ. 
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15. ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ОЗНАЙОМЛЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ БІЗНЕС-

ПЛАНУ 

 

«Людська творчість проходить три стадії: 
яка нісенітниця, щось у цьому є, хто ж 

цього не знає...» 

Александр Гумболдьт – видатний німецький 

натурознавець (1769–1859) 

 

Неможливо стопроцентно гарантувати, що цей бізнес-план потрапить 
до рук лише доброзичливого потенційного інвестора, що побажає 

допомагати забезпечувати життєдіяльність філії, сприяти її розвитку. Він 

може потрапити і до наших конкурентів, до рук недобросовісного інвестора, 

мета якого – не проведення інвестицій, а одержання безкоштовної добре 

обробленої та підготовленої інформації, за яку він зовсім не збирається 
платити. Ось чому є досить ймовірним, що цей бізнес-план буде вико-

ристовано незалежно від Нас і не у співробітництві з Нами. 

Слід підкреслити, що внесок інвестора може вимірюватися й 

відповідними еквівалентами – інтелектуальним, матеріальним і також іншим. 

Тому ознайомлення і використання бізнес-плану дозволено у першу 

чергу посадовим особам. 
Матеріали концепції, проект статуту, бізнес-план зі створення 

Миколаївської філії НаУКМА, були розглянуті, обговорені та схвалені 

Вченою Радою НаУКМА – Протокол № 10 (79) від 17 січня 1996 року. 

 

В. о. ректора Клименко Л. П. 
 

Проректор Мещанінов О. П. 
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ДОДАТКИ 
ОБЛАДНАННЯ ФІЛІЇ ЗАСОБАМИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 

 

Обладнання, 
потрібне у підрозділах 
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Перша черга 
1996–1997 
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Адміністративні служби         

Ректор   9715.97  0.00  334.20 10050.17 

Compaq LTE P5/75 M510 
CSTN(10.4”) 

6513.60 1 6513.60  0.00  0.00  

Lithium Ion Battery Pack 356.40 1 356.40  0.00  0.00  

Multibay LTE 5000 749.89 1 749.89  0.00  0.00  

AC Adapter-LTE 5000 106.39 1 106.39  0.00  0.00  

HP DeskJet 340 portable (2kg) 
600x300dpi, 48kb, 3cт/m, 

Centronics 
412.80 1 412.80  0.00  0.00  

Carrying Case 
(f. HP DeskJet 3XX/portable + 

Notebook Computer) 
104.40 1 104.40  0.00  0.00  

Recharable Battery (Europe) 58.50 1 58.80  0.00  0.00  

Rapid Recharger (recharges one 
battery in 1 hour) 

117.60 1 117.60  0.00  0.00  

14” SVGA color (0.28) 
1024x768, NI, MPR II, 

ViewSonic 14ES 
384.00 1 384.00  0.00  0.00  

Compaq 144 Data Fax Modem 
v.32bis 

427.28 1 427.28  0.00  0.00  

Microdyne EtherNet NE4200 
PCMCIA Adapter (BCN, TP): 
мережева карта під тонкий 
коакс, кабель і виту пару 

274.80  0.00  0.00 1 274.80  

Мережевий кабель UTP, Cat 5, 
ціна за 1 метр 

1.02  0.00  0.00 50 51.00  

Конектор RJ-45, 1шт. 1.20  0.00  0.00 2 2.40  

Розетка 2-портова для 
монтажу на стіну 

6.00 1 6.00  0.00 1 6.00  

Microsoft Office Professional 
for Windows 95 

475.20 1 475.20  0.00  0.00  

Килим для миші 3.60 1 3.60  0.00  0.00  

Проректор   0.00  9710.50  334.20 10044.70 

Compaq LTE P5/75, 
M510 CSTN(10.4”) 

6513.60  0.00 1 6513.60  0.00  

Lithium Ion Battery Pack 356.93  0.00 1 356.93  0.00  

Multibay LTE 5000 749.89  0.00 1 749.89  0.00  

AC Adapter-LTE 5000 106.39  0.00 1 106.39  0.00  

HP DeskJet 340 portable (2kg) 

600x300dpi, 48kb, 3cт/m, 
Centronics 

412.80  0.00 1 412.80  0.00  

Carrying Case (f. HP DeskJet 
3XX/portable + Notebook 

Computer) 
104.40  0.00 1 104.40  0.00  

Recharable Battery (Europe) 58.80  0.00 1 58.80  0.00  

Rapid Recharger (recharges one 
battery in 1 hour) 

117.60  0.00 1 117.60  0.00  
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14” SVGA color (0.28) 
1024x768, NI, MPR II, 

ViewSonic 14ES 
384.00  0.00 1 384.00  0.00  

Compaq 144 Data Fax Modem 
v.32bis 

427.28  0.00 1 427.28  0.00  

Microdyne EtherNet NE4200 
PCMCIA Adapter (BCN, TP): 
мережева карта під тонкий 
коакс, кабель і виту пару 

274.80  0.00  0.00 1 274.80  

Мережевий кабель UTP, Cat 5, 
ціна за 1 метр 

1.02  0.00  0.00 50 51.00  

Конектор RJ-45, 1шт. 1.20  0.00  0.00 2 2.40  
Розетка 2-портова для 

монтажу на стіну 
6.00  0.00  0.00 1 6.00  

Microsoft Office Professional 
for Windows 95 

475.20  0.00 1 475.20  0.00  

Килим для миши 3.60  0.00 1 3.60  0.00  
Міжнародний відділ   4327.20  3579.60  242.40 8149.20 

Intel Premiere PCI LP Pentium 60, 
HDD540, RAM 8 MB, SVGA 14” 

ViewSonic 14ES 
1558.80 1 1558.80  0.00  0.00  

Килим для миши 3.60 1 3.60  0.00  0.00  
APC Back UPS Pro 420VA 308.40 1 308.40  0.00  0.00  

HP DeskJet 850C color&black, 
A4, 600x600 dpi black, 

300x300 dpi color, 90 KB, 
6cт/м, Centronics & LocalTalk 

855.60 1 855.60  0.00  0.00  

HP ScanJet IIP,(A4), 
300dpi/1200dpi, ч/б, 8bit 

598.80  0.00 1 598.80  0.00  

Система оптичного розпізнання 
символів CuneiForm 2.0 
Professional for Windows 
(рос., англ., нім., франц.) 

214.80  0.00 1 214.80  0.00  

Fax/Modem ZyXel 1496E Plus 505.20 1 505.20  0.00  0.00  
Microsoft Windows 95 update 129.60 1 129.60  0.00  0.00  
Microsoft Office Professional 

for Windows 95 
475.20 1 475.20  0.00  0.00  

Fax Panasonic KX-F130 490.80 1 490.80  0.00  0.00  

Мережеве обладнання         
Intel Ether Express PRO 

Ethernet Adapter 
126.00  0.00  0.00 1 126.00  

Мережевий кабель UTP, Cat5, 
ціна за 1 метр 

1.02  0.00  0.00 100 102.00  

Конектор RJ-45, 1 шт. 1.20  0.00  0.00 2 2.40  
Розетка 2-портова для 

монтажу на стіну 
6.00  0.00  0.00 2 12.00  

Допоміжне обладнання         
Телевізор кольоровий 53 см 

(SONY, Panasonic) 
660.00  0.00 1 660.00  0.00  

Відеомагнітофон 
SONY SLV-286EE 

372.00  0.00 1 372.00  0.00  

XEROX 5310 Processor + 
Customer Kit 

1734.00  0.00 1 1734.00  0.00  

Відділ кадрів   4090.80  0.00  242.40 4333.20 
Intel Premiere PCI LP Pentium 60, 

HDD540, RAM 8 MB, 
SVGA 14” ViewSonic 14ES 

1558.80 1 1558.80  0.00  0.00  

Килим для миші 3.60 1 3.60  0.00  0.00  

APC Back UPS Pro 280VA 183.60 1 183.60  0.00  0.00  
Принтер HP LaserJet 5P 1260.00 1 1260.00  0.00  0.00  
Мережеве обладнання         
Intel Ether Express PRO 

Ethernet Adapter 
126.00  0.00  0.00 1 126.00  

Мережевий кабель UTP, Cat5, 
ціна за 1 метр 

1.02  0.00  0.00 100 102.00  
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Конектор RJ-45, 1 шт. 1.20  0.00  0.00 2 2.40  

Розетка 2-портова для 
монтажу на стіну 

6.00  0.00  0.00 2 12.00  

Програмне забезпечення         

Microsoft Windows 95 update 129.60 1 129.60  0.00  0.00  

Microsoft Office Professional 
for Windows 95 

475.20 1 475.20  0.00  0.00  

Програма КАДРЫ 240.00 2 480.00  0.00  0.00  

Бухгалтерія   7906.80  0.00  928.80 8835.60 

Intel Premiere PCI LP Pentium 60, 
HDD540, RAM 8 MB, SVGA 14” 

ViewSonic 14ES 
1558.80 2 3117.60  0.00  0.00  

Килим для миші 3.60 2 7.20  0.00  0.00  

APC Back UPS Pro 420VA 308.40 2 616.80  0.00  0.00  

Принтер HP LaserJet 5P 1260.00 1 1260.00  0.00  0.00  

Принтер EPSON FX-1170 (A3) 620.40 1 620.40  0.00  0.00  

Мережеве обладнання         

Intel Ether Express PRO 
Ethernet Adapter 

126.00  0.00  0.00 2 252.00  

Принт-Сервер 
Intel Netport Express EL 

558.00  0.00  0.00 1 558.00  

Мережевий кабель UTP, Cat5, 
ціна за 1 метр 

1.02  0.00  0.00 100 102.00  

Розетка 2-портова для 
монтажу на стіну 

6.00  0.00  0.00 2 12.00  

Програмне забезпечення         

Microsoft Windows 95 update 129.60 1 129.60  0.00  0.00  

Microsoft Office Professional 
for Windows 95 

475.20 1 475.20  0.00  0.00  

Бухгалтерські програми 
(1:С-бухгалтерія, і т.н.) 

840.00 2 1680.00  0.00  0.00  

Склад   0.00  0.00  4379.40 4379.40 

Intel Premiere PCI LP Pentium 60, 
HDD540, RAM 8 MB, SVGA 14” 

ViewSonic 14ES 
1558.80  0.00  0.00 1 1558.80  

Килим для миши 3.60  0.00  0.00 1 3.60  

Принтер HP LaserJet 5L 814.80  0.00  0.00 1 814.80  

APC Back UPS Pro 280VA 183.60  0.00  0.00 1 183.60  

Мережеве обладнання         

Intel Ether Express PRO 
Ethernet Adapter 

126.00  0.00  0.00 1 126.00  

Мережевий кабель UTP, Cat5, 
ціна за 1 метр 

1.02  0.00  0.00 50 51.00  

Конектор RJ-45, 1 шт. 1.20  0.00  0.00 4 4.80  

Розетка 2-портова для 
монтажу на стіну 

6.00  0.00  0.00 2 12.00  

Кабель-канал, 1м. 3.00  0.00  0.00 100 300.00  

Програмне забезпечення         

Microsoft Windows 95 update 129.60  0.00  0.00 1 129.60  

Microsoft Office Professional 
for Windows 95 

475.20  0.00  0.00 1 475.20  

Бухгалтерські програми 
(склад) 

360.00  0.00  0.00 2 720.00  

Матеріальний відділ   0.00  0.00  3659.40 3659.40 

Intel Premiere PCI LP Pentium 60, 
HDD540, RAM 8 MB, SVGA 14” 

ViewSonic 14ES 
1558.80  0.00  0.00 1 1558.80  

Килим для миші 3.60  0.00  0.00 1 3.60  

Принтер HP LaserJet 5P 814.80  0.00  0.00 1 814.80  

APC Back UPS Pro 280VA 183.60  0.00  0.00 1 183.60  

Мережеве обладнання         

Intel Ether Express PRO 
Ethernet Adapter 

126.00  0.00  0.00 1 126.00  
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Мережевий кабель UTP, Cat5, 
ціна за 1 метр 

1.02  0.00  0.00 50 51.00  

Конектор RJ-45, 1 шт. 1.20  0.00  0.00 4 4.80  

Розетка 2-портова для 
монтажу на стіну 

6.00  0.00  0.00 2 12.00  

Кабель-канал, 1м 3.00  0.00  0.00 100 300.00  

Програмне забезпечення         

Microsoft Windows 95 update 129.60  0.00  0.00 1 129.60  

Microsoft Office Professional 
for Windows 95 

475.20  0.00  0.00 1 475.20  

Навчально-науковий центр         

Навчальний клас № 1   37312.80  900.00  900.00 39112.80 

Робоче місце викладача     0,00  0,00  

Intel Zappa (Advanced ZE) 
Pentium 100, RAM16, 

HDD 1Gb, 4xCD-ROM Drive, 15” 
Color Monitor 

3696.00 1 3696.00  0.00  0.00  

Килим для миші 3.60 1 3.60  0.00  0.00  

Microsoft Windows 95 upgrade 129.60 1 129.60  0.00  0.00  

Microsoft Office Professional 
for Windows 95 

475.20 1 475.20  0.00  0.00  

APC Back UPS Pro 280VA 183.60 1 183.60  0.00  0.00  

Робоче місце студента         

Intel Premiere PCI LP Pentium 60, 
HDD540, RAM 8 MB, 

SVGA 14” ViewSonic 14ES 
1558.80 14 21823.20  0.00  0.00  

Microsoft Windows 95 upgrade 129.60 14 1814.40  0.00  0.00  

Килим для миши 3.60 14 50.40  0.00  0.00  

Мережеве обладнання         

Intel Ether Express PRO 
Ethernet Adapter 

126.00 15 1890.00  0.00  0.00  

Концентратор 
HP AdvanceStack ET Hub 16U 

598.80 1 598.80  0.00  0.00  

Принтер HP LaserJet 5P 1260.00 1 1260.00  0.00  0.00  

Принт-сервер Intel Netport 
Express EL 

558.00 1 558.00  0.00  0.00  

Мережевий кабель UTP, Cat5, 
ціна за 1 метр 

1.02 300 306.00  0.00  0.00  

Конектор RJ-45, 1 шт. 1.20 40 48.00  0.00  0.00  

Розетка 2-портова для 
монтажу на стіну 

6.00 10 60.00  0.00  0.00  

Кабель-канал, 1м. 3.00  0.00 300 900.00 300 900.00  

Novell Netware 3.12 RUS, 25 User 2514.00 1 2514.00  0.00  0.00  

Intel LanSchool Software 870.00 1 870.00  0.00  0.00  

Допоміжне обладнання         

Телевізор кольоровий 53см 
(SONY, Panasonic) 

660.00 1 660.00  0.00  0.00  

Відеомагнітофон 
SONY SLV-286EE 

372.00 1 372.00  0.00  0.00  

Навчальний клас № 2   0.00  37906.80  306.00 38212.80 

Робоче місце викладача         

Intel Zappa (Advanced ZE) 
Pentium 100, RAM16, 

HDD 1Gb, 4xCD-ROM Drive, 15” 
Color Monitor 

3696.00  0.00 1 3696.00  0.00  

Килим для миші 3.60  0.00 1 3.60  0.00  

Microsoft Windows 95 update 129.60  0.00 1 129.60  0.00  

Microsoft Office Professional 
for Windows 95 

475.20  0.00 1 475.20  0.00  

APC Back UPS Pro 280VA 183.60  0.00 1 183.60  0.00  
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Робоче місце студента         

Intel Premiere PCI LP Pentium 60, 
HDD540, RAM 8 MB, 

SVGA 14” ViewSonic 14ES 
1558.80  0.00 14 21823.20  0.00  

Microsoft Windows 95 update 129.60  0.00 14 1814.40  0.00  

Килим для миші 3.60  0.00 14 50.40  0.00  
Мережеве обладнання         
Intel Ether Express PRO 

Ethernet Adapter 
126.00  0.00 15 1890.00  0.00  

Концентратор 
HP AdvanceStack ET Hub 16U 

598.80  0.00 1 598.80  0.00  

Принтер HP LaserJet 5P 1260.00  0.00 1 1260.00  0.00  

Принт-сервер Intel Netport 
Express EL 

558.00  0.00 1 558.00  0.00  

Мережевий кабель UTP, Cat5, 
ціна за 1 метр 

1.02  0.00  0.00 300 306.00  

Конектор RJ-45, 1 шт. 1.20  0.00 40 48.00  0.00  

Розетка 2-портова для 
монтажу на стіну 

6.00  0.00 10 60.00  0.00  

Кабель-канал, 1м 3.00  0.00 300 900.00  0.00  

Novell Netware 3.12 RUS, 25 User 2514.00  0.00 1 2514.00  0.00  
Intel LanSchool Software 870.00  0.00 1 870.00  0.00  

Допоміжне обладнання         
Телевізор кольоровий 53см 

(SONY, Panasonic) 
660.00  0.00 1 660.00  0.00  

Відеомагнітофон 
SONY SLV-286EE 

372.00  0.00 1 372.00  0.00  

Лінгафований Кабінет   14400.00  0.00  0.00 14400.00 
Орієнтовна ціна за 1 місце 960.00 15 14400.00  0.00  0.00  

Спеціалізований 
навчальний клас 

  24882.00  0.00  3802.80 28684.80 

Робоче місце викладача         
Intel Premiere PCI LP Pentium 60, 
HDD540, RAM 8 MB, SVGA 14” 

ViewSonic 14ES 
1558.80 1 1558,80  0.00  0,00  

QUAD speed CD-ROM 238.80 1 238.80  0.00  0.00  

Sound Galaxy PRO 126.00 1 126.00  0.00  0.00  
Килим для миши 3.60 1 3.60  0.00  0.00  

Microsoft Windows 95 update 129.60 1 129.60  0.00  0.00  
Microsoft Office Professional 

for Windows 95 
475.20 1 475.20  0.00  0.00  

APC Back UPS Pro 280VA 183.60 1 183.60  0.00  0.00  
Робоче місце студента         

Intel Classic i486x2/66, 
HDD540, RAM 4MB, SVGA 14” 

SAMTRON SC-428TXL+ 
1140.00 14 15960.00  0.00  0.00  

Microsoft Windows 95 update 129.60 14 1814.40  0.00  0.00  
Double speed CD-ROM 114.00 14 1596.00  0.00  0.00  

Sound Galaxy PRO 126.00 14 1764.00  0.00  0.00  
Мережеве обладнання         

Intel Ether Express PRO 
Ethernet Adapter 

126.00  0.00  0.00 15 1890.00  

Концентратор 
HP AdvanceStack ET Hub 16U 

598.80  0.00  0.00 1 598.80  

Мережевий кабель UTP, Cat5, 
ціна за 1 метр 

1.02  0.00  0.00 300 306.00  

Конектор RJ-45, 1 шт. 1.20  0.00  0.00 40 48.00  

Розетка 2-портова для 
монтажу на стіну 

6.00  0.00  0.00 10 60.00  

Кабель-канал, 1м 3.00  0.00  0.00 300 900.00  

Допоміжне обладнання         
Телевізор кольоровий 53см 

(SONY, Panasonic) 
660.00 1 660.00  0.00  0.00  

Відеомагнітофон 
SONY SLV-286EE 

372.00 1 372.00  0.00  0.00  
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Бібліотека   12512,40  5400,00  44433,60 62346,00 

Робоче місце бібліотекаря         

Intel Zappa (Advanced ZE) 
Pentium 120, RAM16, 

HDD 2x1Gb, 4xCD-ROM Drive, 
17” Color Monitor 

4413.60 1 4413.60  0.00  0.00  

Килим для миши 3.60 1 3.60  0.00  0.00  

Microsoft Windows 95 update 129.60 1 129.60  0.00  0.00  

Microsoft Office Professional 
for Windows 95 

475.20 1 475.20  0.00  0.00  

APC Back UPS Pro 650VA 183.60 1 183.60  0.00  0.00  

PLASMON M/O Rewr. Disk 
Drive 1.5GB (SCSI II) external 

4080.00  0.00  0.00 1 4080.00  

SCSI-kit for Plasmon M/O 
Drives with cables and s/w 

for DOS/Win 
358.80  0.00  0.00 1 358.80  

Plasmon 1.4 GB WORM 
Optical Disk (50 year life) 

172.80  0.00  0.00 50 8640.00  

Бібліотека компакт-дисків 18.00 300 5400.00 300 5400.00 400 7200.00  

Plasmon CD-Recordable 
Disk Drive RF4102, ext. 

3084.00  0.00  0.00 1 3084.00  

Plasmon CD-R Disk for RF4100, 
74 min, 780MB(10 year life) 

14.40  0.00  0.00 500 7200.00  

Принтер HP Laser Jet 5P 1260.00  0.00  0.00 1 1260.00  

Мережеве обладнання         

Intel Ether Express PRO 
Ethernet Adapter 

126.00  0.00  0.00 1 126.00  

Принт-сервер Intel Netport 
Expres EL 

558.00  0.00  0.00 1 558.00  

Мережевий кабель UTP, Cat5, 
ціна за 1 метр 

1.02  0.00  0.00 100 102.00  

Конектор RJ-45, 1 шт. 1.20  0.00  0.00 6 7.20  

Розетка 2-портова для 
монтажу на стіну 

6.00  0.00  0.00 2 12.00  

Кабель-канал, 1м 3.00  0.00  0.00 100 300.00  

Допоміжне обладнання         

Проекційний апарат 3М 4300 1906.80 1 1906.80  0.00  1906.80  

Проекційна рідкокристалічна 
панель М6150 

9598.80  0.00  0.00 1 9598.80  

Методичний кабінет 
підготовки курсів 

  2640.00  3156.00  8196.00 13992.00 

Телевізор кольоровий 53см 
(SONY, Panasonic) 

660.00  0.00 1 660.00 1 660.00  

Відеомагнітофон 
SONY SLV-286EE 

816.00  0.00 1 816.00 1 816.00  

Відеокамера Panasonic 1800.00 1 1800.00  0.00  0.00  

Відеокасети 8.40 100 840.00 200 1680.00 200 1680.00  

Аудиостойка SONY 2160.00  0.00  0.00 1 2160.00  

Аудиокасети 2.40  0.00  0.00 200 480.00  

Компакт-диски 12.00  0.00  0.00 200 2400.00  

Редакційно-видавничий 
центр 

  23504.28  15682.20  6894.00 46080.48 

Intel Endeavor (Advanced EV) 
Pentium 120, RAM 32, 

Video RAM 4mb, HDD 2x1Gb, 
4xCD-ROM Drive, 20”Color Monitor 

7783.20 1 7783.20  0.00  0.00  

Килим для миші 3.60 1 3.60  0.00  0.00  

APC Smart UPS 1000VA v/s 711.60 1 711.60  0.00  0.00  

Intel Zappa (Advanced ZE) 
Pentium 100, RAM16, 

HDD 1Gb, 4xCD-ROM Drive, 
17” Color Monitor 

4210.80  0.00  0.00 1 4210.80  

Килим для миші 3.60  0.00  0.00 1 3.60  

APC Back UPS Pro 280VA 183.60  0.00  0.00 1 183.60  
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QMS-1660EX, (A3), 
1200x1200dpi (A3), 

48MB RAM(до64MB), 
9/16cт/m на А3/А4, 

PostScript1,2 Ethernet combo, 
HDD 170Mb 

10393.20  0.00 1 10393.20  0.00  

HP ScanJet 4C, (A4), 
600dpi/2400dpi, кольоровий 

30bit 
1518.00 1 1518.00  0.00  0.00  

SysTech Ranger M/O Rewr. 
Disk Drive 

230MB(Paral./SCSI)ext. 
1188.00  0.00 1 1188.00  0.00  

Transparency adapter 
for HP ScanJet 4C 

1020.00  0.00 1 1020.00  0.00  

HP DeskJet 1200C, 
PS color&black, A4. 600x300dpi 

black; 300dpi color, 4MB 
(до 26mb), 7ст/м, Centr. 

2460.00 1 2460.00  0.00  0.00  

230MB Cartridge, 3.5”MO 
rewritable media from Fujitsu 

66.00  0.00 15 990.00 15 990.00  

XEROX 5328 
Processor/Zoom/Platen+Catch 

Tray+Customer Kit(5328 I) 
5417.28 1 5417.28  0.00  0.00  

Ламінатор LAMIREL 
MAXIPLAST(A3) 

844.80  0.00 1 844.80  0.00  

Різак LP36 Best(A3) 432.00  0.00 1 432.00  0.00  

Брошюрувальник LAMIPUNCH 214.20  0.00 1 214.20  0.00  

Витратні матеріали 600.00 1 600.00 1 600.00 1 600.00  

Мережеве обладнання         

Intel Ether Express PRO 
Ethernet Adapter 

126.00 2 252,00  0.00  0.00  

Концентратор HP 
AdvanceStack ET Hub8U 

298.80 1 298.80  0.00  0.00  

Принт-Сервер Intel Netport 
Express EL 

558.00 1 558.00  0.00  0.00  

Мережевий кабель UTP, Cat5, 
ціна за 1 метр 

1.02 50 51.00  0.00  0.00  

Конектор RJ-45, 1 шт. 1.20 6 7.20  0.00  0.00  

Розетка 2-портова для 
монтажу на стіну 

6.00 1 6.00  0.00 1 6.00  

Кабель-канал, 1м 3.00  0.00  0.00 300 900.00  

Програмне забезпечення         

Corel DRAW! 6CD 954.00 1 954.00  0.00  0.00  

PageMaker 5.0 rus 294.00 1 294.00  0.00  0.00  

Microsoft Windows 95 update 129.60 2 259.20  0.00  0.00  

Microsoft Office Professional 
for Windows 95 

475.20 2 950.40  0.00  0.00  

Набори кириличних шрифтів 420.00 1 420.00  0.00  0.00  

Системи перевірки орфографії 420.00 1 420.00  0.00  0.00  

Бібліотеки малюнків, слайдів, 
репродукцій на CD 

540.00 1 540.00  0.00  0.00  

Мережевий 
комунікаційний центр 

  1032.00  21528.00  7202.40 29762.40 

ALTServer 
(на базі платформи INTEL) 

        

Intel ALT Server P5/133 HDD4, 
2Gb, RAM 32MB Mono VGA 

8938.80  0.00 1 8938.80  0.00  

APC Smart UPS 1000VA v/s 711.60  0.00 1 711.60  0.00  

Робоче місце мережевого 
адміністратора 

        

Intel Zappa (Advanced ZE) 
Pentium 90, RAM16, HDD 1Gb, 

4xCD-ROM Drive, 
14” Color Monitor 

3250.80  0.00 1 3250.80  0.00  
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Мережеве обладнання         

INTEL EE PRO 100 Enet 
adapter PCI 

310.80  0.00 2 621.60  0.00  

HP AdvanceStack ET24 Hub, 
incl. SNMP module 

1918.80  0.00 1 1918.80  0.00  

Мережевий кабель UTP, Cat5, 
ціна за 1 метр 

1.02  0.00 100 102.00  0.00  

Кабель-канал, 1м 3.00  0.00 100 300.00  0.00  

Конектор RJ-45, 1 шт. 1.20  0.00 50 60.00  0.00  

Обладнання для організації 
електронної пошти 

        

NetWare Connect v2.0 8-портов 2274.00  0.00 1 2274.00  0.00  

ZyXEL 1496SN 837.60  0.00 4 3350.40  0.00  

Мережеве програмне 
обладнання 

        

Windows NT 3.51 Server 
CD-ROM + 10 Client Lic. English 

1604.40  0.00  0.00 1 1604.40  

SQL Win NT 4.21 Server User 
License 20-Pack English 

3798.00  0.00  0.00 1 3798.00  

INTEL LANDESK MANAGER 
v1.51 

1428.00  0.00  0.00 1 1428.00  

Допоміжне обладнання         

Інструмент (tool kit) 120.00 1 120.00  0.00 1 120.00  

Інструмент для монтажу та 
ремонту мережі (repair kit) 

252.00 1 252.00  0.00 1 252.00  

Вимірювальні, тестуючі 
прилади та блоки живлення 

660.00 1 660.00  0.00  0.00  

Система охоронної 
сигналізації (фірма С&К) 

  3387.00  4792.80  2862.00 11041.80 

Базовий блок SYS-236, 
6-зонний 

200.40 1 200.40  0.00  0.00  

Клавіатура для SYS-236 60.00 2 120.00  0.00  0.00  

Віддалена клавіатура EDS-18 73.20 2 146.40  0.00  0.00  

Комбінований датчик 
для встановлення на стелю 

OMNI 5030 
136.80 4 547.20  0.00  0.00  

Інфрачервоний датчик руху 
МРС 4040Т 

52,80 2 105,60  0,00  0,00  

Датчик розбиття скла FG 730 72.00 2 144.00  0.00  0.00  

Базовий блок SYS-2316, 
16-зонний 

354,00  0,00 1 354,00  0,00  

Клавіатура для SYS-2316 LCD 198.00  0.00 1 198.00  0.00  

Віддалена клавіатура EDS-18 73.20  0.00 2 146.40  0.00  

Комбінований датчик 
для встановлення на стелю 

OMNI 5030 
136.80  0.00 10 1368.00  0.00  

Інфрачервоний датчик руху 
МРС 4040Т 

52,80  0,00 5 264,00  0,00  

Датчик розбиття скла FG 730 72.00  0.00 5 360.00  0.00  

Допоміжне обладнання         

Магнітні контакти RS45W 4.38 10 43.80 20 87.60  0.00  

Кронштейн настійний DT 4SW 16.80 3 50.40 7 117.60  0.00  

Коробка розділювальна 10.80 3 32.40 7 75.60  0.00  

Скоба (за 1000шт.) 12.00 1 12.00 1 12.00  0.00  

Кабель МК8 (за 1000м) 480.00 1 480.00 1 480.00  0.00  

Акумулятор 12В, 6,5А/ч 49.20 1 49.20 2 98.40  0.00  

Адаптер 220В/16В 26.40 1 26.40 2 52.80  0.00  

Сирена внутрішня 120дБ 25W 56.40 1 56.40 1 56.40  0.00  

Проблисковий маяк 
SA100/12B 

36.00  0.00 1 36.00  0.00  

Обладнання телевізійного 
спостереження 

        

Телевізійна камера MTV-468P 246.00 1 246.00 1 246.00 2 492.00  
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Блок живлення БП4 56.40 1 56.40 1 56.40 2 112.80  

Кліматичний бокс 126.00 1 126.00 1 126.00  0.00  

Кронштейн настійний DT 4SW 27.60 1 27.60 1 27.60 2 55.20  

Перемикач відеосигналу 
4-входа OS-034B 

222.00 1 222.00 1 222.00  0.00  

Телевізійний монітор 23см 
MTV-02 

296.40 1 296.40 1 296.40  0.00  

Відеорозподілювач 
OS-04 1–вход, 4–виходи 

111.60  0.00 1 111.60  0.00  

Відеопідслювач OS-05 102.00 1 102.00  0.00 1 102.00  

Поворотний прилад OS-062 296.40 1 296.40  0.00 1 296.40  

Спецвідеомагнітофон 
(24 години) PANASONIC AG6124E 

1803.60  0.00  0.00 1 1803.60  

Підсумкові витрати по 
роках і за період 1996–1999 

  145711,25  102655,90  84717,60 333084,74 

Ціна наведена з врахуванням доставки, усіх митних зборів і ПДВ 
Оплата здійснюється в національній валюті України за курсом НБУ 
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ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ФІЛІЇ 

УНІВЕРСИТЕТУ «КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ» 

 

1. Загальне керівництво Університетом здійснює Наглядова Рада, яка 
складається зі спонсорів Університету – державних органів, установ, 

кооперативних і недержавних приватних організацій, юридичних та 

фізичних осіб – як з України, так і з інших держав. Керує Наглядовою Радою 

її Президент, що обирається прямим таємним голосуванням терміном на 

п’ять років, і виконавчий комітет, кількісний склад якого встановлює 

Наглядова Рада. 
2. Член Наглядової Ради робить внесок не менше як 20000 амери-

канських доларів (або еквівалентну суму в інших грошових одиницях), і 

обов’язково бере постійну участь в управлінні Університетом та в розбудові 

його. Розмір вступного внеску для іноземних членів – 50000 $. Вступний 

внесок може вимірюватися й відповідними еквівалентами – інтелектуальним, 
матеріальним і т. ін. Членство може бути індивідуальним та асоційованим. 

Через кожні 5 років члени Наглядової Ради підтверджують свої 

повноваження. 

3. Наглядова Рада: 

– розробляє і затверджує в межах Положення про філію регламент 

своєї роботи; 
– бере постійну й активну участь в розбудові Університету; 

– надає допомогу в пошуках додаткових джерел фінансування 

Університету, сприяє встановленню його зв’язків з діловими колами як 

України, так і зарубіжних держав; 

– розглядає основні питання діяльності Університету; 
– ухвалює рішення з питань економічного і соціального розвитку 

Університету; 

– за поданням Вченої Ради вносить пропозиції про зміни в Статуті 

Університету; 

– може ставити перед Вченою Радою питання про дострокове 

переобрання ректора за мотивованим поданням 2/3 Наглядової Ради.  
4. Наглядова Рада створює постійні й тимчасові комісії (фінансову, 

навчально-методичну, соціологічну, інформаційну та інші), які контро-

люють діяльність ректорату та відповідних служб Університету. Перелік і 

склад комісій визначається самою Наглядовою Радою. 

5. Наглядова Рада збирається не менше двох разів на рік. Позачергове 
її засідання може бути скликане за ініціативою ректора, Вченої Ради або 

20 % членів Наглядової Ради. Комісії Наглядової Ради проводять робочі 

засідання не рідше, ніж раз на квартал. 

6. Імена членів Наглядової Ради навічно викарбовуються на Хвальній 

дошці, їм видається диплом почесного протектора Університету «Києво-

Могилянська Академія», вони приймаються до Києво-Могилянського 
Братства і користуються всіма правами його члена. 

7. Члени Наглядової Ради мають право щороку рекомендувати до 

навчання одного абітурієнта, з них – раз на чотири роки один студент 

навчається безкоштовно. 

8. Зміни до Положення про Наглядову Раду вносяться спільним 
рішенням Наглядової Ради та Вченої Ради Університету. 
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ПРОЕКТ СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

 

1. Круглов Микола Петрович, голова Миколаївської облдержадміністрації. 

2. Черненко Дмитро Олексійович – Генеральний директор ДП «Завод 
ім. 61 комунара». 

3. Бердніков Олександр Якович, голова Миколаївської міської ради 

народних депутатів. 

4. Олійник Анатолій Іванович, голова управління освіти Миколаївської 

облдержадміністрації. 

5. Шапірко Петро Михайлович, голова управління Міністерства внутрішніх 
справ у Миколаївській області. 

6. Овдієнко Ігор Миколайович, генеральний директор ДП «Чорно-

морський суднобудівний завод». 

7. Мєшин Віталій Веніамінович, генеральний директор Миколаївського 

глиноземного заводу. 
8. Заплатинський Володимир Михайлович, президент фірми «Евіс». 

9. Колосовська Надія Дмитрівна, директор інституту підвищення 

кваліфікації вчителів. 

10. Відповідальний секретар. 

 

Патрон МФ НаУКМА (пропозиція) – Кінах Анатолій Кирилович, віце-
прем’єр-міністр України. 
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АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ 

за деякими результатами оцінки кадрового потенціалу  

м. Миколаєва 

 
З метою одержання об’єктивної вихідної інформації для забезпечення 

рішення задач стратегічного планування соціально-економічного розвитку 

м. Миколаєва відділом ПСЕП Управління перспективного розвитку 

вирішена задача порівняння «рівня освіченості» м. Миколаєва з іншими 

обласними центрами за даними перепису населення України 1989 року. 

Вихідну інформацію було взято з доповідей Міністерства статистики за 
результатами перепису 1989 р. 

«Рівень освіченості міста» (формулювання відповідного виконавця 

аналітичних матеріалів) визначається як процентне відношення суми 

кількості зайнятого населення, що має вищу, незакінчену вищу та середню 

спеціальну освіту до загальної кількості зайнятого населення міста. 
Те, що при визначенні рівня освіченості міста аналізуються дані для 

зайнятого населення, визначається прагненням оцінити потенціал 

найактивнішої частини населення міста. 

Для порівняння з «рівнем освіченості міста» визначалися також 

значення відношень: 

– кількості мешканців, які мають вищу, незакінчену вищу та середню 
спеціальну освіту до кількості мешканців старше 15 років; 

– кількості зайнятого населення, що мають вищу освіту, до загальної 

кількості зайнятого населення міста; 

– кількості зайнятого населення, що мають середню спеціальну 

освіту, до загальної кількості зайнятого населення міста. 
Вказані характеристики в графічному виді наведені на малюнках (за 

порядком зростання значень): 

Мал. 1. Кількість зайнятого населення обласних центрів України; 

Мал. 2. Рівень освіченості зайнятого населення обласних центрів України; 

Мал. 3. Відносна кількість мешканців обласних центрів України старше 

15 років, що мають вищу, незакінчену вищу та середню спеціальну освіту; 
Мал. 4. Процент зайнятого населення обласних центрів України, що 

мають вищу освіту; 

Мал. 5. Процент зайнятого населення обласних центрів України, що 

мають середню спеціальну освіту. 

Як бачимо з одержаних матеріалів, м. Миколаїв за кількістю зайнятого 
населення посідає 8 місце серед обласних центрів України (див. мал. 1), а 

за рівнем освіченості – 21 місце. 

За відносною кількістю зайнятого населення, що має вищу освіту, 

Миколаїв займає 17 місце, середню спеціальну – 15 місце. 

Внаслідок аналізу динаміки переміщення позиції міст залежно від розгля-

нутих показників можна відзначити м. Луганськ і м. Івано-Франківськ. 
Луганськ за рівнем освіченості знаходиться на 14 місці (див. мал. 2), а 

за відносною кількістю мешканців старших 15 років (тобто враховуючи 

пенсіонерів), що мають вищу, незакінчену вищу та середню спеціальну 

освіту – на 25 місці. Це говорить про те, що у м. Луганську за останні 

15-20 років проводилась активна політика підвищення рівня освіченості 
молоді, що й дозволило Луганську мати зараз велику кількість 

високоосвіченого працездатного населення. 
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Івано-Франківськ за рівнем освіченості знаходиться у лідируючій 

п’ятірці обласних центрів України. Оскільки він не є відомим «вузівським 

центром», то можна припустити, що причиною такого високого рейтингу 

стала політика влади (та позиція мешканців), яким вдалося створити 
«комфортні умови» для життя населення. Молодь, яка від’їжджала вчитися 

у ВУЗи інших міст, після одержання освіти поверталася жити й 

працювати до рідного міста. 
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ВИСНОВКИ 

 

Досить несподівані результати проведеної роботи говорять про таке: 

1. Незважаючи на безсумнівно високий науково-технічний потенціал у 
суднобудуванні, м. Миколаїв займає 21 місце в Україні за рівнем 

освіченості населення. 

Тобто, «монокультурний» розвиток промисловості міста не сприяє 

гармонічному розвитку всього міського суспільства, що веде до від’їзду 

інтелектуально розвиненої молоді, для якої робота у суднобудуванні не є 

привабливою, до інших міст (можна навести багато прикладів успішної 
творчої діяльності вихідців з Миколаєва). 

2. Для забезпечення можливості реалізації перспективних високо-

технологічних проектів соціально-економічного розвитку м. Миколаєва 

необхідно активізувати політику міської Ради з підвищення рівня освіченості 

населення, що надасть можливість створити висококваліфіковане кадрове 
середовище, наявність якого є однією з головних умов успішної реалізації 

такого типу проектів. 

Вирішувати цю задачу можна одночасно двома шляхами: 

– оперативно створювати у місті навчальні заклади (або філії 

авторитетних вузів), з врахуванням потреб міського господарства, залучаючи 

до викладання у них провідних фахівців, як миколаївських, так і з інших 
міст (що потребує матеріальних витрат на будівництво або придбання 

житла для них); 

– створювати «комфортні умови» для житла мешканців. 

Ця проблема є досить складною і містить у собі не тільки задачі 

задовільного забезпечення населення продуктами харчування, комунальними 
та іншими побутовими послугами, але й передбачає значні зусилля та 

матеріальні витрати на розвиток мережі культурних закладів, активізацію 

культурного життя, проведення політики міського патріотизму. 

 

 

Завідуючий відділом ПСЕП В. В. Попок 
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№ 127 
Ольвійська Декларація Університетів: Академічні свободи, 

університетська автономія, наука і освіта для сталого розвитку 
 

12 червня 2009 р. 
Ялта, Україна 

 

Преамбула 
Ми, президенти, канцлери, ректори та віце-ректори університетів 

України та країн світу, вчені, керівники наукових, громадських інституцій 
та об’єднань, діяльність яких спрямована на освітню сферу, що підписалися 
нижче, ті, що зібралися на Міжнародній конференції «Ольвійський форум – 
2009» у Ялті, Україна, 11–14 червня 2009 року, враховуючи, що 
необхідність прийняття стратегії сталого розвитку людства визнана 
більшістю освічених людей у світі, висловлюємо надію на те, що універси-
тети, уряди та народи країн світу, як ніколи раніше, мають усвідомити 
провідну та відповідальну роль університетів у закладенні основ сталого 
розвитку світової спільноти і неможливість успіху цієї ролі без надання 
університетам автономії та академічних свобод, 

пам’ятаючи про те, що у Преамбулі Великої Хартії Університетів 
проголошується, що: 

«... майбутнє людства значною мірою залежить від культурного, 
наукового і технічного розвитку, зосередженого в центрах культури, 
знання і досліджень, якими є справжні університети; 

... університети повинні давати майбутнім поколінням освіту і 
виховання, що навчать їх, а через них інших, поважати велику гармонію 
навколишнього середовища і самого життя», 

нагадуючи про те, що у Хартії основних прав Європейського Союзу 
«гарантується свобода художньої творчості та науково-дослідної діяль-
ності. Дотримується свобода викладання у вищих навчальних закладах» 
(ст. 13), 

беручи до уваги відповідні міжнародні акти, в тому числі: 
– Лімську Декларацію «Про академічну свободу і автономію вищих 

навчальних закладів»; 
– Декларацію Глазго «Сильні університети для сильної Європи»; 
– Телуарську Декларацію «10-кроковий план дій»; 
– «Стратегію Європейської економічної комісії ООН з освіти в 

інтересах сталого розвитку», 
звертаючи особливу увагу на те, що у ст. 54 Конституції України 

«громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і 
технічної творчості», 

приймаємо та урочисто проголошуємо Ольвійську Декларацію 
Університетів: Академічні свободи, університетська автономія, наука і 
освіта для сталого розвитку, 

сповнені рішучості зробити все необхідне для досягнення цілей 
сталого розвитку, 

ми проголошуємо таке: 
Стаття 1. Основні поняття 
1.1. Академічна свобода – це свобода здійснювати свою академічну 

діяльність у рамках, що визначені етичними правилами академічної 
спільноти і міжнародними практиками, без будь-якого зовнішнього тиску. 
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1.2. Академічна спільнота – усі особи, що беруть участь у наукових 

дослідженнях, здобуванні та обміні знаннями (викладачі, вчені, адміністрація 

та аспіранти, докторанти, студенти). 

1.3. Університетська автономія – незалежність вищого навчального 
закладу від держави та інших суспільних сил у забезпеченні академічних 

свобод через право університету самостійно ухвалювати рішення щодо 

внутрішньої організації та управління, розподілу фінансових ресурсів та 

генерування доходів, адміністрування і встановлення власної лінії поведінки 

(місії) у сфері освіти, науково-дослідної роботи, викладання й інших 

пов’язаних із цим видах діяльності. 
1.4. Сталий розвиток університетської системи освіти – це 

процес, який забезпечує зміни університету з упередженням запитів у 

регіоні, не порушуючи його безпеки, та приводить до підвищення якості 

діяльності як діючої академічної спільноти, так і її майбутніх поколінь. 

Стаття 2. Академічні свободи 
2.1. Усі права людини універсальні, неподільні, взаємозалежні і 

взаємозв’язані. Міжнародне співтовариство мусить ставитися до прав 

людини глобально, на справедливій і рівній основі, з однаковим підходом і 

увагою. Уряди країн світу зобов’язані поважати і забезпечувати усім 

людям, зокрема, членам академічної спільноти, свободу думки, совісті, 

віросповідання, слова, зборів і об’єднань, право на свободу і безпеку 
особистості та свободу пересування. 

2.2. Невід’ємною частиною основних прав людини є право на розвиток, 

як універсальне і невід’ємне право, що базується на втіленні концепції 

сталого розвитку для задоволення потреб ХХІ століття. 

2.3. Університетська система освіти України спрямована на активну 
участь у досягненні глобальної мети – забезпечити сталий розвиток 

цивілізації. Для досягнення означеної мети університетська система освіти 

призначена створити умови, в тому числі для освіти усіх крізь усе життя: у 

зручний час; у зручній формі; в індивідуальному темпі; в індивідуальному 

обсязі за обраним змістом та напрямом. 

2.4. Усі члени академічної спільноти мають право виконувати свої 
функції без будь-якого втручання або примусу з боку держави чи іншого 

джерела. Вони також мають право вільно повідомляти про висновки своїх 

досліджень і публікувати їх без цензури, крім випадків визначених 

законодавством України та міжнародними правовими актами. 

2.5. Жодні стандарти, типові навчальні плани та програми не повинні 
обмежувати свободу визначення структури та змісту освіти, форм і 

методів навчальної роботи викладачів університету, оскільки жодне 

покоління не може підкорити своїм законам покоління майбутні. 

2.6. Академічна свобода включає відкритий доступ до інформації, за 

виключеннями, передбаченими законодавством, у тому числі до наукової 

інформації через розвиток відкритих електронних архівів (універси-
тетських інституційних репозитаріїв), відкритих електронних журналів 

українських університетів, та можливість вільно підтримувати стосунки зі 

своїми колегами у будь-якій частині світу. 

Вільний доступ до наукової інформації є важливою складовою наукових 

досліджень у сучасному глобальному світі, запорука для подальшого розвитку 
науки, освіти та суспільства, інтеграції України до світової академічної 

спільноти. 
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2.7. Держави повинні вживати усіх можливих заходів для планування, 
організації і запровадження безоплатної системи вищої освіти для всіх 
випускників середніх навчальних закладів та інших людей, які можуть 
довести здатність навчатися на цьому рівні. 

2.8. Доступ до академічної спільноти повинен бути однаковим для всіх 
членів суспільства без будь-яких обмежень. На основі власних здібностей 
кожна людина має право без будь-якої дискримінації стати членом 
академічної спільноти – як аспірант, докторант, студент, викладач, вчений 
або адміністрація. 

2.9. Усі члени академічної спільноти мають право на свободу об’єднань 
із іншими членами, включаючи право створювати і ставати членами 
необмеженої кількості незалежних наукових центрів та професійних 
спілок для захисту своїх інтересів. 

2.10. Жоден учений не повинен та не може примушуватися включати 
іншу людину в список співавторів своєї наукової публікації, якщо ця 
людина не зробила значного внеску до даного дослідження. 

2.11. Забезпечення інтелектуальної свободи жодним чином не передбачає 
виправдання фальсифікації результатів наукових досліджень, плагіату, 
іншого несанкціонованого використання чужої інтелектуальної власності. 

2.12. За вченими визнається право на помилку. Вчені несуть 
інтелектуальну та моральну відповідальність за помилковість та проблема-
тичність своїх результатів, проте, вони не повинні підлягати за це жодному 
переслідуванню чи покаранню, за умов не нанесення шкоди у будь-якій 
формі іншим членам суспільства. 

2.13. Учені несуть моральну відповідальність за результати їх наукових 
робіт і відкриттів. Жоден вчений не повинен та не може бути зобов’язаний 
проти його волі брати участь у проектуванні або створенні зброї будь-
якого виду, дозволяти застосовувати його знання чи наукові навики до 
розвитку технологій, небезпечних для людства, що є злочином. 

Стаття 3. Університетська автономія 
3.1. Держава не має права, крім визначених у законодавстві випадків, 

втручатися у діяльність університетів. Вона має захищати автономію 
університетів від будь-якого посягання на неї. Ефективне використання 
академічної свободи і відповідальність, що покладена на заклади освіти, 
потребують високого ступеня автономності університетів. 

3.2. Університетська автономія має здійснюватися демократичними 
засобами, які включають активну участь усіх членів академічних спільнот. 
Усі члени академічних спільнот повинні мати право і змогу без будь-якої 
дискримінації брати участь у проведенні академічних і адміністративних 
заходів. Усі органи управління університетів повинні обиратися в результаті 
вільних виборів і включати членів різних секторів академічної спільноти. 

3.3. Фундаментальна властивість університетської автономії – 
спроможність університетів адаптуватися та проявляти гнучкість, необхідну 
для реагування на зміни, що відбуваються в суспільстві. Університетська 
автономія забезпечується наданням університетам необхідної свободи дій 
та можливостей для визначення ними свого місця у світі. 

3.4. Університетська автономія передбачає права університету на: 
– визначення структури та змісту освіти, форм і методів навчальної 

та дослідницької роботи, а не тільки змісту освіти; 
– нероздільні викладання і дослідницьку роботу для того, щоб навчання 

в них відповідало потребам, що змінюються, запитам суспільства і 
досягненням у науковому знанні; 
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– визначення планів прийому студентів, аспірантів, докторантів із 

достатнім державним фінансуванням, що відповідає міжнародним 

практикам, та відповідно до угод із підприємствами, установами, 

організаціями, громадянами, а не тільки з урахуванням державного 
замовлення; 

– встановлення і присвоєння наукових ступенів та вчених звань 

університету; 

– самостійне прийняття рішень щодо внутрішнього управління та 

фінансування; 

– визначення місії, власної стратегії у сфері науково-дослідної роботи; 
– інші повноваження, що пов’язані з діяльністю університету, а не 

тільки ті, що делегують вищому навчальному закладу відповідно до його 

статусу державні органи управління освітою. 

3.5. Право університету самостійно визначати структуру та зміст 

освіти, форми та методи навчальної і дослідницької роботи повинно бути 
гарантовано законодавчо. Освітні стандарти можуть визначати лише рівні 

кваліфікації таким чином, щоб забезпечувати свободу для прогресивних 

змін у змісті освіти. Вони не повинні визначати зміст навчання та мають 

носити рекомендаційний характер. 

3.6. Університетська автономія передбачає зобов’язання університету 

керуватися у своїй діяльності Статутом, затвердженим Постановою 
Кабінету міністрів України (відповідним керівним органом іншої країни), 

що виключає зовнішнє втручання (зі сторони органів управління або 

інших організацій) у питання внутрішньої організації та управління, 

розподілу фінансових ресурсів, отриманих із позабюджетних джерел, 

найму персоналу, визначення умов навчання, свободи викладання, 
проведення наукових досліджень та здійснення творчих проектів. 

3.7. Університетська автономія передбачає контроль як над основними 

засобами, такими, як майно та нерухомість, так і в області кадрової 

політики, готовність і повну підзвітність та відповідальність як перед 

внутрішньою академічною спільнотою, так і перед суспільством у цілому. 

3.8. Університети закликають уряд визнати принципи університетської 
автономії, що підкріплює їх різноманітні місії, в тому числі: 

– академічної автономії (навчальні плани, програми та наукові 

дослідження); 

– фінансової автономії (виділення бюджету єдиною сумою); 

– організаційної автономії (організаційна структура університетів); 
– автономії в області кадрової політики (найм, звільнення, заробітна 

плата та просування по службі). 

Стаття 4. Наука і освіта для сталого розвитку 

4.1. Університетам потрібно визначити власні завдання з урахуванням 

нинішніх і майбутніх потреб суспільства, виходячи з того, що вища освіта 

має найважливіше значення для досягнення необхідного рівня сталого 
розвитку, для підвищення рівня життя й забезпечення внутрішньої і 

міжнародної гармонії та миру на основі прав людини, демократії, 

толерантності та взаємоповаги. 

4.2. При визначенні пріоритетів своїх програм і структур університетам 

слід використовувати свою автономію й високий академічний рівень для 
того, щоб сприяти сталому розвитку суспільства та вирішенню проблем, 

які постануть перед ним у майбутньому. 
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4.3. Для того, щоб бути ефективною, наука і освіта для сталого 
розвитку повинні розглядатися у двох аспектах: 

– через імплементацію ідей сталого розвитку в усі відповідні 
дослідження, навчальні дисципліни, програми і курси; 

– через організацію занять за конкретними тематичними програмами і 
курсами. 

4.4. Наука і освіта для сталого розвитку повинна сприяти розумінню 
суті глобальних, регіональних, національних і місцевих екологічних 
проблем шляхом приділення основної уваги не тільки дії на навколишнє 
середовище, але й соціально-економічним наслідкам, розглядаючи як 
природне, так і антропогенне змінене навколишнє середовище. 

4.5. Необхідним є включення принципів сталого розвитку в навчальні 
програми і спеціальні курси на всіх рівнях вищої освіти, особливо у 
процесі первинної підготовки викладачів. 

4.6. Органам, відповідальним за питання освіти, при відповідній 
підтримці з боку неурядових організацій, слід сприяти проведенню всіх 
видів програм освіти дорослих, щоб забезпечити безперервність освіти у 
галузі навколишнього середовища і розвитку. 

4.7. Необхідною умовою освіти для сталого розвитку суспільства є 
зміцнення зв’язків між природничими, економічними, політичними і 
суспільними науками в рамках як міждисциплінарних, так і спеціалізованих 
досліджень. 

4.8. Необхідною умовою науки для сталого розвитку є забезпечення 
належного балансу при проведенні міждисциплінарних, багатодисциплі-
нарних і спеціалізованих досліджень. 

4.9. Університетам слід сприяти включенню в усі навчальні програми 
концепцій у галузі навколишнього середовища і розвитку, в тому числі 
демографії, зокрема, аналізу причин виникнення серйозних проблем у галузі 
навколишнього середовища і розвитку в місцевому контексті, використо-
вуючи найбільш точні наукові дані та інші відповідні джерела знань. 

4.10. Освіта для сталого розвитку потребує переорієнтації основної 
уваги із забезпечення знань на опрацьовування проблем і відшукування 
можливих рішень. В освіті слід зберігати традиційний акцент на 
викладання окремих предметів і в той же час відкрити можливості для 
багатобічного і міждисциплінарного аналізу ситуацій реального життя. 

4.11. Освіта для сталого розвитку має застосовувати широкий 
діапазон методів навчання, і, зокрема, активних методів, орієнтованих на 
конкретні процеси і відшукування рішень, адаптованих до потреб 
студентів, академічної спільноти та суспільства. 

4.12. Важливо прагнути, щоб усі студенти набували відповідних знань 
про сталий розвиток і були інформовані про вплив рішень, які йдуть врозріз 
зі сталим розвитком. 

4.13. Під час навчання слід заохочувати розвиток системного, критичного 
і творчого мислення та відношення до життя, де відбивалися б місцеві і 
глобальні проблеми. Все це є необхідною умовою для діяльності в інтересах 
сталого розвитку. 

4.14. Необхідно сприяти навчанню і професійній підготовці вчених не 
тільки в їх відповідних галузях знань, а й також у плані їхньої здатності 
виявляти екологічні, економічні, політичні, юридичні, моральні, освітні, 
медичні та інші аспекти, враховувати і використовувати їх у рамках 
проектів наукових досліджень і розробок. 
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4.15. Слід заохочувати наукові дослідження, які можуть позитивно 

вплинути на освіту для сталого розвитку, разом із тим, необхідно проводити 

обмін результатами наукових досліджень і розробок на місцевому, 

регіональному і глобальному рівнях та забезпечувати їх застосування на 
різних рівнях освіти і практичної діяльності. 

4.16. Слід поліпшувати матеріальну базу освіти з орієнтацією 

самоуправління автономних університетів на сталий розвиток. 

4.17. Університетам слід розвивати свою здатність виступати із 

застереженнями у світлі аналізу виникаючих соціальних, культурних, 

економічних і політичних тенденцій на основі полідисциплінарного і 
трансдисциплінарного підходу з приділенням особливої уваги знанню 

фундаментальних соціальних питань, зокрема, пов’язаних із забезпеченням 

сталого розвитку, налагодженням міжкультурного діалогу і формуванням 

культури світу. 

4.18. Будь-яка освітня установа в цілому, включаючи аспірантів, 
докторантів, студентів, викладачів, вчених, адміністрацію та інший персонал, 

а також батьків, повинна дотримуватися принципів сталого розвитку. 

Лідери університетів України та країн світу, наукових, громадських 

інституцій та об’єднань, діяльність яких спрямована на освітню сферу, що 

підписалися нижче, від імені своїх організацій, беруть на себе 

зобов’язання зробити усе від них залежне для того, щоб кожна держава, а 
також зацікавлені наднаціональні організації, формували свою політику, 

спираючись на положення цієї Декларації, що виражає одностайне 

бажання, вільно визначене і проголошене. 
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№ 128 
Статут Всеукраїнської громадської організації 

«Асоціація університетів України» 
 

29 листопада 2010 р. 
Миколаїв-Київ 

 
СТАТУТ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

«АСОЦІАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ» 
(Зареєстровано Міністерством юстиції України Наказом 
від «29» листопада 2010 р. № 2975/5, Свідоцтво № 3456) 

 
1. Загальні положення 

1.1. Всеукраїнська громадська організація «Асоціація Університетів 
України» (далі – Асоціація) – є всеукраїнською громадською організацією, 
яка об’єднує академічну спільноту на демократичних засадах і принципах 
добровільності, гласності, законності, рівноправності всіх її членів, 
незалежно від їх партійності, релігійних переконань, мови та національної 
приналежності. 

1.2. У своїй діяльності Асоціація керується принципами гуманізму, 
верховенства права, визнання пріоритету загальнолюдських цінностей, 
прав та свобод людини і громадянина, що зазначені в Конституції України, 
положеннями Великої Хартії Університетів (Magna Charta Universitatum), 
принципами академічних свобод та університетської автономії, що висвітлені 
у Хартії Університетів України, Ольвійській Декларації Університетів: 
Академічні свободи, університетська автономія, наука і освіта для сталого 
розвитку і Рамках пріоритетних дій: Втілення в життя Ольвійської 
Декларації Університетів. 

1.3. Асоціація створена на принципах спільності інтересів її членів для 
досягнення об’єднаними зусиллями умов для найбільш ефективної 
діяльності та сталого розвитку членів Асоціації. 

1.4. Асоціація є юридичною особою, яка не має на меті отримання 
прибутку. 

1.5. Асоціація відкриває рахунки в банках, має печатку, штампи, бланки, 
власну символіку. Символіка Асоціації реєструється у встановленому 
законодавством порядку. 

1.6. Правовою основою діяльності Асоціації є Конституція України, 
Закон України «Про об’єднання громадян», Закон України «Про освіту», 
Закон України «Про вищу освіту», Закон України «Про наукову і науково-
технічну діяльність», інші нормативні акти України та цей Статут. 

1.7. Асоціація підтримує та розширює міжнародні зв’язки, сприяє 
розвитку міжнародного співробітництва членів Асоціації, укладає відповідні 
угоди і контракти, бере участь у здійсненні заходів, що не суперечать 
міжнародним зобов’язанням України на підставі законодавства, відповідних 
угод, взаємної поваги та домовленості щодо невтручання у справи кожної 
сторони. 

1.8. Асоціація не відповідає по зобов’язаннях членів Асоціації, а члени 
Асоціації не відповідають по зобов’язаннях Асоціації. 

1.9. Для здійснення своїх мети та завдань, визначених Статутом, 
відповідно до свого правового статусу, Асоціація користується правами: 

– представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси 
своїх членів у державних органах та громадських організаціях; 
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– отримувати від органів державної влади і управління та органів 
місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх мети 
та завдань; 

– вносити пропозиції з питань діяльності Асоціації та її членів  
до органів державної влади та управління, органів самоврядування, 
урядових структур; 

– поширювати інформацію і пропагувати мету, завдання та ідеї своєї 
діяльності; 

– засновувати установи та організації, підприємства, засоби масової 
інформації, в тому числі веб-портали, необхідні для виконання статутних 
завдань та досягнення мети Асоціації; 

1.10. Асоціація щорічно оприлюднює інформацію про свою діяльність. 
1.11. Повна назва Асоціації: Всеукраїнська громадська організація 

«Асоціація Університетів України». 
1.12. Скорочена назва Асоціації: ВГО «Асоціація Університетів України». 
1.13. Місцезнаходження Асоціації: 54003, Україна, Миколаївська область, 

м. Миколаїв, вул. Акіма, буд. 2, к. 206. 
1.14. Асоціація має всеукраїнський статус, її діяльність поширюється 

на всю територію України. 
 

Розділ 2. Мета та завдання Асоціації 
2.1. Метою Асоціації є задоволення та захист законних соціальних, 

економічних, творчих, наукових, освітніх, національно-культурних та інших 
спільних інтересів своїх членів, сприяння створенню правових і організа-
ційних умов для розширення академічних свобод, університетської авто-
номії, науки і освіти для сталого розвитку. 

2.2. Основними завданнями Асоціації є: 
– сприяння обміну досвідом, координації та організації сумісної 

діяльності вищих навчальних закладів та наукових інституцій у  
галузі удосконалення науково-дослідної, навчально-методичної, культурно-
просвітницької та громадської діяльності у сфері підготовки кадрів з 
вищою освітою та вищою кваліфікацією, формуванню свідомості нової 
якості у молодого покоління; 

– сприяння приведенню основних положень національних нормативних 
актів до основних положень міжнародних нормативних актів щодо акаде-
мічних свобод і університетської автономії у сфері вищої освіти; 

– сприяння реалізації конституційних прав і свобод громадян України, 
підвищенню ролі особистості в громадянському суспільстві; 

– сприяння проведенню діяльності щодо поширення національних 
традицій та досягнень вищої освіти та науки України у світовому науково-
освітньому просторі; 

– організація та розширення міжнародного співробітництва членів 
Асоціації у галузі науково-дослідної та навчально-методичної діяльності, 
розробка сумісних програм та планів, спрямованих на удосконалення 
університетської освіти та наукових досліджень; 

– сприяння стимулюванню інноваційної діяльності, появи нових ідей, 
ініціатив та проектів культурного, соціального, наукового, освітнього й 
економічного розвитку у сфері вищої освіти України та окремих її регіонів; 

– ефективне використання інтелектуального потенціалу членів Асоціації 
та сприяння забезпеченню захисту і правомірному використанню об’єктів 
права інтелектуальної власності членів Асоціації; 
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– підготовка рекомендацій і пропозицій з питань вищої освіти та 
представлення їх на розгляд органам державної влади та управління, 
органам самоврядування, урядовим структурам; 

– координація співпраці серед членів Асоціації та сприяння їх 
мобільності. 

 
Розділ 3. Членство в Асоціації 

3.1. Членство в Асоціації може бути індивідуальним та колективним, 
на добровільних засадах. 

3.2. Членами Асоціації можуть бути: 
– працівники вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації та 

наукових інституцій, а саме: викладачі, вчені, адміністрація та аспіранти, 
докторанти, студенти, та інші громадяни України, діяльність яких пов’язана з 
питаннями освіти та науки, котрі заявили про своє бажання взяти участь 
у роботі Асоціації, визнають Статут Асоціації і сприяють здійсненню мети 
та завдань Асоціації своєю практичною діяльністю; 

– колективи вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації та 
наукових інституцій, що діють на території України, поділяють мету та 
завдання діяльності Асоціації і беруть участь у їх реалізації. 

3.3. Вступ до Асоціації на правах її колективного члена не тягне за 
собою автоматичного зарахування працівників колективу до індивідуаль-
ного членства в Асоціації. Їх вступ до Асоціації здійснюється на загальних 
підставах. Колективні члени зберігають повну господарську та фінансову 
самостійність. 

Колективні члени Асоціації реалізують свої права та обов’язки через 
своїх повноважних представників (по одному від кожного колективного 
члену), а індивідуальні – безпосередньо. 

3.4. Прийом членів Асоціації здійснюється за особистою заявою 
громадян або за заявою уповноваженої особи вищого навчального закладу 
ІІІ-IV рівнів акредитації або наукової інституції та письмової рекомендації 
щонайменше трьох членів Асоціації. 

Заява на вступ до членів Асоціації розглядається на зборах відповідного 
місцевого осередку не пізніше місяця з дня подання та затверджується 
Конференцією Асоціації, якщо за це проголосували більше двох третин від 
присутніх на Конференції. 

Право голосу надається після сплати членського внеску. Розмір, спосіб 
та форма сплати щорічних членських внесків визначається Положенням 
про членські внески, яке затверджується Конференцією. 

У разі вибуття з Асоціації членські внески не повертаються. 
3.5. Членство в Асоціації може бути припинене на підставі: 
а) заяви члена Асоціації про вихід з Асоціації; 
б) порушення членом Асоціації положень Статуту; 
в) систематичного невиконання протягом року і більше своїх 

обов’язків, пов’язаних з участю у діяльності Асоціації; 
г) завдання навмисної шкоди Асоціації чи її членам та майну; 
д) несплати членських внесків у повному обсязі протягом року і більше 

або невиконання зобов’язань перед Асоціацією. 
Виключення членів з Асоціації здійснюється: 
1) за рішенням Секретаріату у випадку подання заяви членом Асоціації 

про вихід з Асоціації з власної ініціативи. У цьому випадку рішення про 
виключення приймається в місячний строк з дня подання заяви; 
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2) за рішенням Конференції, при умові, коли за це проголосувало 

більше двох третин від присутніх на Конференції. 

3.6. Члени Асоціації мають право: 

– користуватися інформаційними, науковими та навчальними мате-
ріалами, творчими можливостями, соціально-культурною базою і послугами 

Асоціації для розширення масштабів та удосконалення своєї діяльності; 

– обирати та бути обраними в усі органи управління Асоціації; 

– вносити пропозиції, клопотання та зауваження щодо покращення 

діяльності та структури Асоціації; 

– брати участь у всіх заходах, що проводяться Асоціацією; 
– брати участь у плануванні та обговоренні діяльності Асоціації, 

користуватися майном Асоціації; 

– отримувати повну інформацію про діяльність Асоціації; 

– користуватися підтримкою Асоціації у своїй діяльності, яка 

відповідає статутній меті та завданням Асоціації; 
– добровільно вийти з членів Асоціації шляхом подачі відповідної 

заяви до Секретаріату Асоціації; 

– передавати у користування або володіння Асоціації майно та/або 

кошти відповідно до законодавства України. 

3.7. Члени Асоціації зобов’язані: 

– дотримуватися Статуту Асоціації; 
– сприяти досягненню мети та виконанню завдань Асоціації; 

– активно здійснювати наукову та освітню політику з підтримки та 

реалізації академічних свобод та університетської автономії, основні 

положення яких висвітлені в Ольвійській Декларації Університетів; 

– своєчасно сплачувати щорічні членські внески у порядку та 
розмірах, визначених Асоціацією; 

– підтримувати авторитет Асоціації, не вчиняти дій, які б суперечили 

її статутній меті та завданням, підривали її престиж; 

– виконувати рішення, прийняті органами управління Асоціації в 

межах їх компетенції. 

 
Розділ 4. Структура та органи управління асоціації. Осередки 

4.1. Органами управління Асоціації є Конференція, Президія, Президент, 

Секретаріат та Ревізійна комісія. 

4.2. Вищим органом управління Асоціації є Конференція її членів (далі – 

Конференція). 
4.3. Конференція членів Асоціації вправі ухвалювати рішення з усіх 

питань діяльності Асоціації. 

4.4. До виняткової компетенції Конференції відносяться: 

– затвердження змін та доповнень до Статуту; 

– затвердження основних напрямків діяльності, які визначені та 

запропоновані Президією; 
– обрання членів Президії та Голови Секретаріату; 

– заслуховування звітів Президента про діяльність Президії; 

– обрання Ревізійної комісії і заслуховування її звітів; 

– ухвалення рішень про прийняття до Асоціації нових членів і 

виключення членів зі складу Асоціації; 
– реалізація права власності на майно та кошти Асоціації; 

– вирішення питань про реорганізацію й ліквідацію Асоціації. 
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4.5. Конференція скликається Президією в міру необхідності, але не 

рідше одного разу на рік. Позачергова Конференція скликається на вимогу 

1/3 членів Асоціації, або не менше 2/3 складу Президії, або на вимогу 

Ревізійної комісії. 
Про місце й час проведення Конференції, а також про порядок денний 

Президія повинна повідомити Осередки не пізніше ніж за 40 днів до 

призначеного терміну. 

У Конференції беруть участь по одному делегату від кожного осередку 

та по одному представнику від кожного колективного члена Асоціації. 

4.6. Конференція вправі приймати рішення, якщо на її засіданні 
присутні 2/3 членів Асоціації. 

Рішення Конференції приймаються більшістю голосів (простою або 

кваліфікованою згідно з пропозиціями Президії) присутніх, крім випадків, 

окремо зазначених у цьому Статуті. 

4.7. Загальне керівництво діяльністю Асоціації в період між Конфере-
нціями здійснює Президія. 

4.8. До компетенції Президії відносяться: 

– визначення основних напрямків діяльності Асоціації; 

– забезпечення виконання рішень Конференції; 

– утворення дорадчих органів та затвердження їх складу за 

поданням Президента; 
– затвердження внутрішніх нормативних документів/положень; 

– затвердження кошторису та річного бюджету Асоціації та 

Секретаріату; 

– затвердження штатного розпису Секретаріату; 

– контроль за діяльністю Секретаріату у формі заслуховування звітів 
Голови Секретаріату, головного бухгалтера і/чи інших посадових осіб 

Асоціації; 

– ухвалення рішень про створення тимчасових наукових колективів 

для реалізації мети та статутних завдань Асоціації та погодження 

кандидатур керівників таких тимчасових наукових колективів; 

– затвердження рішень загальних зборів осередків про заснування 
осередків; 

– затвердження рішень загальних зборів осередків про обрання 

голови осередку; 

– затвердження рішень загальних зборів осередків про прийом/ 

виключення колективного члена; 
– ухвалення рішень про створення та ліквідацію Осередків; 

– ухвалення рішень про заснування госпрозрахункових установ, 

організацій, підприємств, необхідних для виконання статутних завдань і 

цілей Асоціації; 

– призначення керівників заснованих Асоціацією госпрозрахункових 

установ, організацій, підприємств; 
– скликання Конференції, в т. ч. позачергової Конференції на вимогу 

Ревізійної комісії; 

– затвердження символіки Асоціації; 

– інші питання, які не відносяться до компетенції Конференції. 

4.9. Кількісний склад Президії повинен бути непарним і складати не 
менше п’яти осіб. До складу Президії входять за посадами Віце-президент, 

Президент, Почесний Президент а також виборні представники, які 
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обираються з числа членів Асоціації, якщо за них проголосувало не менше 

двох третин присутніх на Конференції. 

4.10. Засідання Президії проводяться в міру необхідності, але не рідше 

одного разу на три місяці. Президія вважається правомочною, якщо на її 
засіданні є присутніми не менше 1/2 її членів. Рішення Президії 

приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні. 

4.11. Механізм обрання Президентів Асоціації. 

Особа, що обирається на посаду Президента, проходить у своїй 

діяльності три статуси: 

– Віце-президент (перший рік); 
– Президент (другий рік); 

– Почесний президент (третій рік). 

На першій установчій Конференції обираються строком на два роки 

Віце-президент, Президент та Почесний президент, якщо за кожного з них 

проголосувало не менше двох третин присутніх на Конференції. 
З третього року діяльності Асоціації посади Президента займаються за 

такою схемою: 

– на щорічних зборах Конференції обирається Віце-президент, якщо 

за нього проголосувало не менше двох третин присутніх на Конференції. У 

виборах на посаду Віце-президента може брати участь член Асоціації, 

який має підтримку в якості листів-рекомендацій від 10 членів Асоціації. 
– посаду Президента займає Віце-президент, що займав цю посаду 

протягом попереднього року. 

– Посаду Почесного президента займає Президент, що займав цю 

посаду протягом попереднього року. 

4.12. Президент вправі в будь-який час відмовитися від виконання 
своїх обов’язків, попередивши про це Президію в письмовій формі не 

пізніше ніж за два місяці від дня фактичної відмови. 

У разі відмови Віце-президента від своїх обов’язків або його усунення з 

посади, обов’язки Віце-президента виконує Президент. Виконання 

обов’язків триватиме до часу обрання та затвердження нової кандидатури 

на посаду Віце-президента. 
Обрання та затвердження кандидатури Віце-президента проводиться 

шляхом дистанційного голосування. Порядок і процедуру дистанційного 

голосування визначає Секретаріат та затверджує Президент або  

виконуючий його обов’язки. 

У разі відмови Президента від своїх обов’язків або його усунення з 
посади, обов’язки Президента виконує Почесний президент. Виконання 

обов’язків триватиме до часу зайняття Віце-президентом посади Президента. 

У разі відмови Почесного президента від своїх обов’язків або його 

усунення з посади, обов’язки Почесного президента виконує Президент. 

Виконання обов’язків триватиме до часу зайняття Президентом посади 

Почесного президента. 
4.13. Президент самостійно вирішує всі питання діяльності Асоціації, 

крім віднесених до виняткової компетенції Конференції. Президент діє без 

доручення від імені Асоціації, представляє її інтереси у відносинах із 

громадянами і юридичними особами; у межах наданих йому прав 

розпоряджається майном Асоціації, відкриває рахунки, укладає договори, 
у тому числі – трудові, видає довіреності, видає накази. 
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Президент здійснює фінансово-господарську діяльність Асоціації, відпо-

відальний за результати фінансово-господарської діяльності, ведення 

бухгалтерського обліку, достовірність бухгалтерської, статистичної та іншої 

звітності. 
4.14. Не рідше одного разу на рік Президент звітує перед Конференцією 

про результати діяльності Асоціації. 

4.15. Віце-президент формує проект програми діяльності Секретаріату, 

поширює інформацію про діяльність Асоціації та відповідає за організа-

ційно-технічне забезпечення Конференції. 

4.16. Почесний президент контролює дії Віце-президента, розглядає 
заяви щодо вступу нових членів до Асоціації, пропозиції та клопотання від 

членів Асоціації щодо діяльності Асоціації, вносить пропозиції до 

Програми діяльності Асоціації на наступний календарний рік, регулює 

своєчасну та повну сплату щорічних членських внесків членами Асоціації 

та координує організацію проведення Конференції. 
4.17. Поточна діяльність Асоціації забезпечується Секретаріатом, який 

діє на підставі положення про Секретаріат, яке затверджується Президією. 

Головний офіс Секретаріату розміщений на базі місцезнаходження Асоціації. 

Очолює Секретаріат Голова Секретаріату, який: 

– формує і виконує затверджений Президією річний бюджет 

Асоціації і Секретаріату; 
– формує штатну чисельність працівників Секретаріату; 

– формує програму діяльності Секретаріату; 

– систематично протягом року звітує перед Президією і раз на рік – 

перед Конференцією Асоціації про роботу Секретаріату; 

– розробляє проекти планів діяльності Асоціації і плани фінансування 
(бюджет); 

– здійснює оперативне керівництво роботою Асоціації; 

– за дорученням Президента укладає й підписує договори (угоди),  

у т. ч. – трудові; 

– підписує фінансові документи й документи суворої звітності, 

підписує накази; 
– організовує роботу штатних працівників Асоціації і Секретаріату; 

– приймає на роботу та звільняє штатних працівників Асоціації і 

Секретаріату; 

– здійснює підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Президії 

й Конференції; 
– забезпечує виконання рішень, що були прийняті на Конференції; 

– інші оперативні питання, що відносяться до компетенції 

Секретаріату Асоціації. 

4.18. Голова Секретаріату обирається на Конференції з числа членів 

Асоціації строком на п’ять років, якщо за нього проголосувало не менше 

двох третин присутніх. Усунути Голову Секретаріату з посади у разі 
невиконання покладених на нього обов’язків має право Президія або 

Конференція, якщо за це проголосувало не менше двох третин присутніх. 

4.19. Контроль за діяльністю Президента та Президії здійснює 

Ревізійна комісія, яка обирається Конференцією з числа членів Асоціації 

строком на п’ять років у кількості не менше трьох осіб. 
Ревізійна комісія проводить щорічно не менше однієї ревізії і подає 

Конференції звіти про результати своїх перевірок, а також висновок по 
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річному звіту Президента. Ревізійна комісія має право проводити 

позачергові перевірки. 

Ревізійна комісія вправі витребувати від членів і посадових осіб 

Асоціації всі необхідні бухгалтерські, фінансові й інші документи, які 
мають відношення до діяльності Асоціації, а також – особисті пояснення з 

питань діяльності Асоціації. 

У випадку виявлення зловживань, які суперечать істотним інтересам 

членів Асоціації, Ревізійна комісія вправі вимагати від Президії проведення 

аудиторської перевірки та скликання позачергової Конференції. 

Президія і Ревізійна комісія, які не виправдали довіри членів Асоціації, 
можуть бути переобрані на черговій Конференції за поданням Президента 

або не менше ніж 1/3 членів Асоціації. 

4.20. Асоціація може створювати дорадчі органи, що діють на основі 

Положення, яке затверджується Президією Асоціації. 

4.21. Основою Асоціації є її Осередки, які створюються за терито-
ріальним принципом за місцем проживання членів Асоціації. 

4.22. Осередки діють на підставі цього Статуту та Положення про 

Осередки, яке прийняте його керівними органами. Положення затверджуєть-

ся Президією Асоціації. 

4.23. Осередки утворюються при наявності не менше трьох 

індивідуальних або колективних членів Асоціації. Рішення про заснування 
осередку оформляється протоколом і затверджується Президією Асоціації. 

4.24. Осередки обирають Голову Осередку, який затверджується 

Президією і координує діяльність членів Осередку у період між Загальними 

зборами осередку та забезпечує взаємодію з Президією, Президентом та 

Головою Секретаріату Асоціації. 
4.25. Осередок може бути розпущений (ліквідований) рішенням 

Президії за порушення, передбачені Положенням про Осередок і/чи  

Статутом Асоціації. 

4.26. Осередки здійснюють свою легалізацію шляхом повідомлення про 

заснування. 

 
Розділ 5. Кошти та майно Асоціації 

5.1. Джерелами надходження фінансових коштів є: 

– щорічні членські внески членів Асоціації; 

– пожертвування (благодійні та спонсорські внески) від юридичних 

та фізичних осіб у грошовій та майновій формах; 
– безповоротні внески підприємств, організацій, фондів, фірм та 

громадян; 

– майнові внески членів Асоціації; 

– надходження від господарської та іншої діяльності підприємств і 

організацій, у тому числі засобів масової інформації та підприємств, 

створених Асоціацією, у вигляді пасивних доходів, що будуть використо-
вуватися на виконання статутних завдань Асоціації. 

5.2. Відповідно до законодавства України, Асоціація може мати у 

своїй власності споруди, будинки, устаткування, інвентар, кошти, 

земельні ділянки та інше майно, необхідне для забезпечення її статутної 

діяльності. Оперативно-розпорядче управління за вищевказаними об’єктами 
здійснює Секретаріат Асоціації. 
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5.3. Надходження від реалізації результатів діяльності Асоціації 

використовуються тільки для досягнення мети та виконання завдань, 

визначених Статутом та річною Програмою діяльності Асоціації, і не 

підлягають розподілу серед її членів. 
5.4. Головним розпорядником коштів Асоціації є Президент Асоціації. 

 

Розділ 6. Господарська та інша діяльність Асоціації 

6.1. З метою виконання своїх статутних завдань і досягнення мети 

Асоціація може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну 

діяльність у порядку, встановленому законодавством України, шляхом 
створення госпрозрахункових установ і організацій, у тому числі засобів 

масової інформації та підприємств. 

6.2. Асоціація, створені нею установи та організації зобов’язані вести 

оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватися 

в органах державної податкової адміністрації та вносити до бюджету 
платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством України. 

6.3. Асоціація є неприбутковою організацією, діяльність якої оподатко-

вується відповідно до положень Закону України «Про оподаткування 

прибутку підприємств» у частині положень про неприбуткові організації. 

 

Розділ 7. Порядок звітності, 
контролю за здійсненням фінансово-господарської діяльності 

7.1. Асоціація самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський та 

фінансовий облік своєї роботи, веде статистичну звітність згідно з чинними 

нормами, подає її у визначеному порядку до органів, яким законодавством 

України надано право контролю за відповідними напрямами діяльності. 
7.2. Президент, Голова Секретаріату та головний бухгалтер Асоціації 

персонально відповідають за ведення бухгалтерського обліку, достовірність 

бухгалтерської, статистичної та іншої звітності. 

7.3. Асоціація зобов’язана один раз на рік оприлюднювати інформацію 

про джерела фінансування та напрямки їх використання. 

 
Розділ 8. Міжнародні зв’язки і зовнішньоекономічна діяльність 

8.1. Асоціація здійснює міжнародне співробітництво та встановлює 

зовнішньоекономічні зв’язки з іноземними громадянами, навчальними 

закладами, науковими установами, міжнародними організаціями, фондами, 

фірмами, громадськими організаціями. 
8.2. Основними видами зовнішньоекономічної діяльності Асоціації є: 

– проведення спільних наукових та освітніх досліджень, проектів; 

– дослідження і розробки у галузі освіти, техніки та технологій, 

економіки, природничих та комп’ютерних наук, гуманітарної та соціальної 

сфери, екології та ін., що складає сферу інтересів членів Асоціації; 

– здійснення інших видів зовнішньоекономічної діяльності, передбачених 
законодавством України. 

 

Розділ 9. Внесення змін і доповнень до Статуту 

9.1. Внесення змін і доповнень до Статуту є компетенцією Конференції. 

Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту приймається на 
Конференції, якщо за це проголосувало не менш двох третин від загальної 

чисельності Конференції. Зміни та доповнення до Статуту Асоціації 
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підлягають реєстрації в обов’язковому порядку відповідно до законо-

давства України. 

 

Розділ 10. Ліквідація та припинення діяльності Асоціації 
10.1. Припинення діяльності Асоціації здійснюється шляхом її 

реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації у 

відповідності до положень чинного законодавства України. 

10.2. Реорганізація відбувається за рішенням Конференції, якщо за це 

проголосувало не менше двох третин від загальної чисельності Конференції. 

У випадку реорганізації вся сукупність майнових і немайнових прав та 
обов’язків Асоціації переходить до правонаступника (правонаступників). 

10.3. Асоціація може бути ліквідована: 

– за рішенням двох третин від загальної чисельності Конференції; 

– за рішенням суду. 

10.4. У разі прийняття рішення Конференцією про ліквідацію 
Асоціації, ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, яка утворюється 

Конференцією або іншим органом, визначеним законодавством України. 

10.5. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження з управління справами Асоціації. Ліквідаційна комісія у 

порядку, визначеному законодавством України, публікує повідомлення 

про ліквідацію Асоціації в офіційному друкованому виданні згідно з 
чинним законодавством України, оцінює наявне майно Асоціації, виявляє 

його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до 

оплати боргів Асоціації третім особам, а також її членам, складає 

ліквідаційний баланс та подає його Конференції або органу, що призначив 

ліквідаційну комісію. 
10.6. Претензії до Асоціації задовольняються з її майна у порядку 

черговості та в строки, визначені чинним законодавством України. 

10.7. Асоціація вважається ліквідованою з дати проведення державної 

реєстрації припинення юридичної особи. 

10.8. У разі ліквідації Асоціації її активи повинні бути передані інший 

неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу 
бюджету. Кошти і майно Асоціації у разі її ліквідації не можуть 

перерозподілятися між її членами. 
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ВСТУП 

 

У своїй діяльності колектив Чорноморського державного університету 

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

Система вищої освіти України виступає головним чинником оволо-

діння сучасними знаннями, необхідними для сталого розвитку економіки і 

суспільних відносин на основі передових досягнень науки і техніки. 

Сьогодні у вітчизняній сфері освіти відбувається формування нових 

стандартів щодо забезпечення високої якості, доступності та конкуренто-
спроможності освітніх послуг. У зв’язку з цим, виникла потреба 

впровадження нових, науково обґрунтованих підходів щодо модернізації 

системи державного управління вищою освітою в Україні, удосконалення 

взаємозв’язку державного управління і самоуправління вищих навчальних 

закладів, перерозподілу адміністративних функцій з делегуванням 
оптимального обсягу повноважень на нижні рівні державного управління. 

Недостатнє фінансування освітньої діяльності призвело до того, що 

система вищої освіти України значно відстає від потреб держави та 

суспільства. По-перше, вища освіта перестала асоціюватися з категорією 

людей, що мають різнобічні знання, володіють навичками самоосвіти та 

інтелектуальної культури, по-друге, змінилася соціальна роль, предмет і 
структура вищої освіти. Важливого значення в цих умовах набуває 

науково обґрунтований вибір напрямів і інструментів, а також ступеню 

державного впливу на цю сферу діяльності. 

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. 

Позитивним наслідком економічних і соціальних перетворень в Україні 

за роки незалежності став розвиток вищої освіти і поява її нових форм. На 

сьогодні в Україні налічується та функціонує 334 ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 

акредитації. І якщо до останнього часу ця кількість стрімко зростала, 

особливо це можна прослідкувати в часи становлення незалежності 
(1994–2005 роки), то на сьогодні ситуація стабілізувалася, а кількість 

ВНЗ протягом останніх семи років залишилася майже незмінною і 

поступово зменшується. 

На відміну від стабільної кількості вищих навчальних закладів 

ІІІ–ІV рівнів акредитації, загальна кількість студентів в Україні 
постійно змінюється, а з 2007 року має стійку тенденцію до скорочення. 

Статистичні дані показали, що кількість студентів стрімко зростала, але 

починаючи з 2007 року цей показник поступово знижується, що 

можепризвести до мінімальної кількості зарахованих студентів у 

2020 році. За прогнозними даними кількість студентів, зарахованих до 

ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації у 2020 році буде дорівнювати 50 % кількості 
студентів, зарахованих у 2007 році. Це зумовлено демографічною кризою, 

яка мала місце у 2001 році і тим самим значно вплине на контингент 

студентської молоді не лише в 2020 році. 

Таке зниження кількості студентів значно вплине на інші показники 

вищої освіти в Україні, такі як: кількість професорсько-викладацького 
складу ВНЗ; навантаження навчально-методичного комплексу дисциплін; 
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необхідну та достатньо кількість ВНЗ; розмір стипендіальних нарахувань; 

оплату праці працівникам ВНЗ. 

Це свідчить про кардинальну зміну ситуації з науково-педагогічними 

кадрами вищої кваліфікації: до 2010 року потреби в кадрах перевищували 

наявний потенціал, а після 2010 року встановлена стабільна тенденція 

зменшення кількості студентів і збільшення кількості викладачів зі 

ступенями і званнями, які перевищують потреби освітньої галузі; зміни в 

кадровому потенціалі відбуваються значно повільніше і більш інерційно, 

ніж зміни в контингенті студентів; тенденція зменшення кількості 

студентів буде відчуватися згідно з демографічними прогнозами до 2020 

року і до цього часу збільшення кількості осіб зі ступенями і званнями буде 

безперервним. 

Таким чином, в умовах тривалого спаду кількості абітурієнтів, що буде 

спостерігатися до 2020 року, необхідно вжити заходи не тільки до 

збереження, а й до ефективного використання створеного потужного 

кадрового потенціалу, а саме: використання системи гнучких змін вартості 

контракту на надання освіти; надання широкого спектру додаткових 

навчальних послуг; розвиток освіти по вертикалі; упровадження серти-

фікатної освіти; підготовка іноземних студентів, аспірантів, докторантів; 

оптимізація використання внутрішніх ресурсів ВНЗ; з’ясування та фінансу-

вання пріоритетних напрямів діяльності; розробка принципів підвищення 

конкурентоспроможності ВНЗ; формування оптимальної фінансової 

структури ВНЗ; пошук і нарощення обсягів господоговірних наукових 

розробок; створення системи консалтингу, об’єднання переваг академічної 

і корпоративної школи, безперервної освіти; комерціалізація наукової 

діяльності; залучення до навчання наукових кадрів з інших країн. 

Спираючись на вищенаведене, робота колективу університету буде 

організована у відповідності до програми конкретних дій, стратегічних і 

поточних завдань, що сформульовані у розділах до 2019 року, а 

поточними – на один, два роки. 
 

1. ОСОБИСТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНА 

РОБОТА 
 

Стратегічні завдання 

1. Забезпечення високого рівня організації та проведення навчальної, 

наукової та виховної роботи. 

2. Розвиток наукової школи з енергозберігаючих технологій. 

3. Підготовка не менш як 2 кандидатів і 1 доктора наук. 
 

Поточні завдання 

1. Керівництво та участь у науковій темі по енергозберігаючих технологіях. 

2. Продовження наукових робіт по тепло-, хладозабезпеченню 

житлових і промислових об’єктів за рахунок вітро-, геліопристроїв. 

3. Участь у роботі Американської асоціації з освіти та Європейської 

асоціації університетів. 

4. Виконання функцій головного редактора наукових праць універси-

тету. 

5. Виконання умов контракту з Міністром освіти і науки України. 
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2. ДИНАМІКА РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

2.1. Рівні та напрями підготовки фахівців відповідно до потреб 

держави 
 

Стратегія подальшого розвитку університету як системи діяльності 

всіх членів колективу визначається злагодженим функціонуванням 

існуючих окремих підсистем довузівської, вузівської та післявузівської 

підготовки разом із новими функціями співпраці із викладачами середніх 

шкіл, коледжів та провідними фахівцями лідуючих науково-дослідних 
установ та провідних роботодавців і створення на цьому ґрунті творчих 

колективів неперервної підготовки. 

 

Стратегічні завдання 

1. Створити систему освітніх технологій для вищої та всебічної освіти, 
адекватній викликам ХХI століття, що гарантує попит і конкуренто-

спроможність на світових та вітчизняних ринках праці. 

2. Продовжити формувати імідж університету як вищого навчального 

закладу світового та європейського рівня шляхом ефективних спільних 

проектів університету, факультетів та кафедр, так і окремих співробітни-

ків університету разом із провідними університетами та асоціаціями 
Європи, США, Китаю, Японії та інших країн. 

3. Продовжити роботу з самоаналізу та підвищення якості освіти для 

подальшого підняття іміджу тих спеціальностей, дипломи яких вже 

визнані у світі (комп’ютерні науки, фінанси, філологія, екологія) та тих, які 

ще розвиваються. 
4. Розбудова матеріальної бази на рівні світових стандартів. 

5. Створення Медичного інституту. 

 

Поточні завдання 

1. Здійснити постійний пошук більш досконалих форм інтеграції  

з середніми школами та вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів 
акредитації за спорідненими спеціальностями щодо формування контингенту 

для підготовки фахівців за інтегрованими планами та ступеневою освітою. 

2. Забезпечити проведення акредитації всіх напрямів підготовки та 

за всіма професійними спрямуваннями (двадцять спеціальностей), 

включаючи другу освіту. 
3. Здійснити ліцензування за освітньо-кваліфікаційним рівнем – 

«магістр» напрямів підготовки: 

– право; 

– фізична реабілітація; 

– облік і аудит. 

4. Ліцензувати нові спеціальності: 
– архітектура і будівництво; 

– лікувальна справа; 

– міжнародна інформація; 

– психологія; 

– землеустрій; 
– журналістика; 

– менеджмент; 
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– машинобудування; 

– сертифікація і якість продукції. 

5. Поглиблювати інтеграцію наукової, навчально-методичної та 

виробничої діяльності шляхом спільних договорів з провідними вузами світу. 
6. Постійно проводити разом із обласним центром зайнятості 

моніторинг ринку праці і відповідно до потреб розширювати спеціалізацію 

за напрямами та професійними спрямуваннями підготовки фахівців, а за 

необхідності відкривати нові спеціальності, а також сертифікатні 

програми з окремих напрямів за потребою регіонального ринку праці. 

7. Удосконалювати навчальний процес з урахуванням потреб 
роботодавців та підвищення конкурентоспроможності випускників на 

ринку праці шляхом спеціалізації та індивідуалізації навчання. 

Розробляти і впроваджувати нові методи формування контингенту 

студентів шляхом встановлення довгострокових зв’язків із загально-

освітніми школами, навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації, 
розробити систему підвищення мотивації абітурієнтів та привабливості 

галузевої спрямованості університету. 

 
2.2. Удосконалення якісного складу науково-педагогічних кадрів 
 

Стратегічні завдання 
1. Забезпечити контингент викладачів з науковими ступенями та 

вченими званнями за науковими спеціальностями, яка відповідала б 
структурі контингенту студентів за спеціальностями відповідно до ІV рівня 
акредитації. 

2. Розробити перспективний план державного замовлення підготовки 
аспірантів і докторантів на період 2014–2019 років з урахуванням стану 
кадрового забезпечення структурних підрозділів та забезпечити кількісний 
склад штатних кандидатів наук – до 65 %, докторів наук – до 25 % по 
відношенню до загальної кількості науково-педагогічних працівників 
університету. 

3. Забезпечити пріоритет власних університетських кадрів під час 
формування професорсько-викладацького складу. Проводити роботу з 
напрямку більш активного залучення випускників університету, науково-
педагогічних працівників до підготовки та захисту кандидатських і 
докторських дисертацій, залишаючи їх працювати в ЧДУ провідними 
фахівцями, завідуючими лабораторіями. 

4. Підвищити результативність роботи аспірантури й докторантури та 
забезпечити високоякісну підготовку науково- педагогічних кадрів у 
відповідності до вимог щодо інтеграції вищої школи до європейського 
науково-освітнього простору шляхом спільних проектів. 

5. Забезпечити публікацію наукових статей в збірках, що входять до 
наукометричної бази Scopus. 

 
Поточні завдання 

1. Відкриття Спеціалізованої ради із захисту результатів наукових 
досліджень зі спеціальності «Економіка» на здобуття наукового ступеня 
доктора філософії. 

2. Впровадження трьохступеневого циклу підготовки: бакалавр – 
магістр – PhD. 
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3. Активізувати роботу по залученню студентів і магістрів до 

створення лабораторної та методичної бази та виконання науково- 

дослідних робіт, участі у бюджетних та госпдоговірних темах. Забезпечити 

широке обговорення тематики випускних робіт магістрів з метою 
встановлення перспектив їх подальшого розвитку під час підготовки 

дисертаційних робіт. 

4. Поліпшити організаційну роботу по відбору до вступу в аспірантуру 

найбільш здібної до наукової роботи молоді з числа випускників з 

практичним досвідом та магістрів і посилити попередню підготовку 

кандидатів в аспірантуру через стажування на виробництві та кафедрах з 
метою набуття теоретичного та практичного досвіду. 

5. Сприяти активізації роботи докторантів і науково-педагогічних 

працівників, що входять до резервного складу з підготовки докторських 

дисертацій, та створити повсякденні оптимальні умови для їхньої творчої 

роботи і професійного росту. 
6. Посилити контроль за виконанням індивідуальних планів аспірантів і 

докторантів та відповідальність з боку наукових керівників і завідувачів 

кафедр відносно дотримування термінів захисту дисертаційних робіт. 

7. Активізувати роботу по залученню аспірантів і докторантів до 

участі у держбюджетних та госпдоговірних програмах, отриманні грантів, 

співпраці з університетами інших держав. 
8. Посилити зв’язки з виробництвом та їх оформлення відповідними 

договорами на виконання госпдоговірної тематики і проведення виробничих 

випробувань за розробками аспірантів та докторантів. 

9. Щорічно організовувати проведення семінару з актуальних проблемних 

питань із підготовки до захисту дисертаційних робіт для аспірантів-
випускників. 

10. Проаналізувати діяльність наукових керівників та консультантів з 

підготовки науково-педагогічних кадрів, запровадити методику оцінки 

їхньої роботи з метою матеріального і морального заохочення. 

11. Продовжувати системне підвищення кваліфікації керівного складу 

університету та викладачів на базі провідних ВНЗ світу, Центрального 
інституту післядипломної освіти, провідних ВНЗ, наукових установ, 

виробничих підприємствах. 

 

2.3. Навчально-методична робота 

 
Стратегічні завдання 

1. Забезпечення ефективності навчальних технологій як цілісної систе-

ми ієрархічно упорядкованих навчальних циклів на основі постійного 

контролю якості остаточних знань та самоаналізу. 

2. Розробка програмного забезпечення автоматизованого контролю 

професійної компетентності випускників університету. Автоматизація функцій 
структурних підрозділів та забезпечення їх узгодженого функціонування в 

усі періоди життєвого циклу навчання від абітурієнта до випускника. 

3. Розбудова комп’ютеризованого інформаційно-освітнього середовища 

університету для створення та збереження інформації, що охоплює усі 

сторони діяльності університету, зокрема на базі платформи «Moodle». 
4. Формування інтерактивних навчально-методичних комплексів 

дисциплін згідно з навчальними планами за всіма напрямами та рівнями 
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підготовки з урахуванням особливостей організації навчального процесу 

за кредитно-модульною системою (ECTS). 

5. Модернізація бібліотеки університету як однієї з головних складо-

вих інформаційно-освітнього середовища, накопичення та розповсюдження 

інтелектуального ресурсу. 

 

Поточні завдання 

1. Побудувати моделі випускників університету інженерного, гумані-

тарного, соціального та економічного напряму підготовки на основі 

комплексного підходу, а також провести аналіз змісту дисциплін за 

спеціальностями, на основі результатів якого здійснити формування 

інформаційної компетенції міждисциплінарного рівня. 

2. Створити систему менеджменту якості освіти, яка відповідатиме 

вимогам сучасного світового ринку і сприятиме ефективному опануванню 

новими знаннями та управлінню ними. 

3. Формування інноваційних освітніх ресурсів (ІОС) в університеті за 

наступними новими етапами: 

– створити електронні повнотекстові навчальні матеріали усіх видів 

занять у форматі електронної бібліотеки, забезпечивши розміщення і 

підтримку їх на Intranet-сервері, зокрема на базі платформи «Moodle»; 

– розробити авторські комп’ютерні системи і програми професійного 

спрямування згідно з навчальними планами;координувати та визначати 

першочерговість завдань розробки електронних навчальних курсів як 

узгодженої тріади: «Підручник + Електронний підручник + Intranet та 

Internet-підтримка»; 

– активізувати запровадження інтерактивних комп’ютерних систем 

тестування нового типу, в яких процес контролю знань є програмною 

процедурою визначення рівня компетентності студента; 

– подовжити створення слайд-лекцій, відео-лекцій з використанням 

сучасного інструментарію супроводження. 

4. Продовжити роботу з напряму побудови інтегрованих курсів, 

збільшуючи в них обсяги практичних і лабораторних робіт пошукового та 

дослідницького характеру, що сприятиме посиленню міждисциплінарних 

зв’язків. 

5. Збільшити обсяги практичних і лабораторних робіт пошукового та 

дослідницького характеру. 

6. Розробити нові вимоги до управління бібліотекою, визначити її 

інформаційну стратегію, удосконалити організаційну структуру та 

матеріально-технічну базу, зокрема: 

– розширити бібліотеку електронних ресурсів для навчального 

процесу як одного із основних сегментів інформаційно-освітнього 

середовища університету; 

– формувати навчальні видання і видання підвищеного попиту на 

електронних носіях – CD-дисках, МР3-технологіях; 

– освоїти нові програмні модулі, які входять у систему «УФД/Бібліотека», 

розпочавши з модуля «УФД/Мультитека», що призначений для створення 

корпоративних систем; 

– запровадити автоматичну ідентифікацію видань. 
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2.4. Науково-дослідна робота 
 

Стратегічні завдання 
– Реєстрація наукових збірок у наукометричних базах; 
– Збереження та самооновлення потенціалу діючих наукових шкіл. 
– Послідовна підтримка розширення продуктивного, творчого універ-

ситетського середовища, аури для народження та становлення інновацій-
них наукових шкіл. 

– Становлення динамічного, інформаційного, науково-освітнього простору 
для організаційного забезпечення інтеграційних процесів об’єднання 
інтелектуального потенціалу Чорноморського регіону зі світовою спів-
дружністю. 

– Розширення та інноваційне наповнення структури та змісту 
компонентів взаємодії між ВНЗ та науковими установами країни та світу. 

– Започаткування програм третього кваліфікаційного рівня PhD. 
– Всебічна інтеграція наукових потенціалів НаУКМА та ЧДУ імені 

Петра Могили і створення між університетського консорціуму. 
– Інституційне наповнення взаємозбагачення процесів наукових 

досліджень та навчальної діяльності: утворення нових, розвиток та 
вдосконалення діючих інститутів, відділень, центрів та лабораторій. 

– Заснування та підтримка інноваційних форм науково-дослідної 
діяльності студентів. 

– Ствердження наукових комунікацій як невід’ємної компоненти 
функціонування та розвитку наукового потенціалу: Ольвійський форум; 
Могилянські читання; Україна і франкомовний світ тощо. 

– Утворення мережі сучасних науково-навчальних лабораторій. 
 

Тактичні завдання 
– Утворення та становлення Спеціалізованої ради по захисту 

результатів наукових досліджень зі спеціальності «Економіка» на здобуття 
наукового ступеня доктора наук. 

– Функціональний розвиток науково-дослідної спрямованості модульного 
об’єктивно-орієнтованого динамічного середовища для досліджень та 
навчання. 

– Міждисциплінарна інтеграція WEB ресурсів на поєднання сучасних 
наукових досягнень із різних галузей. 

– Творче наповнення результатами дисертаційних досліджень навчаль-
них дисциплін та процесу формування нової генерації фахівців. 

– Спрямування науково-дослідної роботи студентів на першочергове 
забезпечення потреб науково-навчального процесу університету. Формування 
організаційного поєднання бізнесу та науки в сфері автоматизації 
проектування складних об’єктів та систем. 

– Розширення переліку напрямів науково-методичного журналу 
«Наукові праці» через започаткування секцій: 

– Медичні прилади та системи. 
– Здоров’я людини та фізична реабілітація. 
 
2.5. Виховна робота 

 
Стратегічні завдання 

1. Удосконалити структуру студентського самоврядування та форм і 
методів виховної роботи в університеті, факультеті, групі на підставі 
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соціологічних досліджень, що виконуватимуться студентами спеціальностей 
«Соціальна робота» та «Соціологія» під керівництвом психологів і соціологів. 

2. Удосконалити роботу в гуртожитках, створити умови для взаємодії 
студентської колегії, студентських деканатів та рад гуртожитків. 

3. Продовжити роботу по усвідомленню громадської позиції, шляхів 
розвитку державотворення та самоврядування, усвідомлення ролі історичних 
постатей та нашої історії, визначення поглядів на сучасні події та їх 
оцінка різними викладачами через круглі столи, газетні виступи або 
відкриті дискусії. 

4. Впровадити систему фізичного виховання, доступну для всіх 
вікових категорій з урахуванням стану здоров’я, можливостей і бажань 
студентів. Зміцнити спортивний клуб та водну станцію. 

 
Поточні завдання 

1. Забезпечити системність та послідовність процесу виховання, а 
саме: 

– єдність історичного, національного та інтернаціонального із загально-
людськими цінностями; 

– гуманізація та гуманітаризація виховання; 
– єдність навчання і виховання шляхом відкритості та партнерства в 

суспільстві; 
– діалектичне поєднання індивідуальних та колективних форм; 
– безперервність та спадкоємність. 
2. Урізноманітнити змістовний та художній зміст заходів, що проводить 

культурно-мистецький центр та факультети. 
3. Формувати відчуття відповідальності, колективізму, морально- 

психологічного клімату, взаємодопомоги шляхом залучення студентів до 
важливих справ університету, чи то будівництво, суботники з благоустрою 
території та приміщень університету під час підготовки до початку 
навчального року. 

4. Підвищити роль виховної роботи із студентами за місцем 
проживання шляхом проведення чергувань, виховання, бережного 
ставлення до державного майна, а також проведення змагань та спільних 
заходів. Пропаганда здорового способу життя, свідомого поводження в 
Україні та за кордоном, здійснення акцій просвітницького характеру 
проти алкоголізму, наркоманії та ВІЛ-інфекції, спрямованих на здорове 
планування сім’ї і виховання дітей. 

5. Забезпечувати системний підхід у плануванні заходів та концентру-
ванні й координації зусиль з їх реалізації в усіх напрямах виховної роботи. 

 
2.6. Міжнародна діяльність 

 
Стратегічні завдання 

– Розвиток та урізноманітнення форм міжнародної діяльності. 

 Цілеспрямоване формування інноваційного іміджу університету в 
світовому співтоваристві. 

– Представництво університету в авторитетних міжнародних асоціаціях 
та інституціях, у першу чергу Європейській асоціації університетів. 

– Неперервне вдосконалення продуктивних умов для індивідуального 
зростання наукового та освітнього потенціалу науковців та студентів з 
неухильним піднесенням соціальної значущості та авторитету, академічного 
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збагачення університетського співтовариства з опертям на міжнародні 
гранти, проекти, фонди. 

– Збільшення контингенту іноземних студентів і аспірантів. 

– Впровадження концепції «вертикальної освіти». 

 

Тактичні завдання 
– Подальше впровадження та розширення переліку місць та форм 

проведення міжнародного стажування студентів, аспірантів та викладачів. 

– Організація навчання іноземних громадян за різноманітними 

спеціальностями та сертифікаційними програмами. 

– Організація навчання студентів університету у визнаних університетах 
Європи та Світу. 

– Запрошення іноземних професорів для проведення наукових 

досліджень та навчального процесу. 

– Впровадження європейських стандартів якості (ISO 9000). 

– Розробка та вдосконалення навчальних програм, їх узгодження з 

програмами підготовки фахівців у споріднених університетах (ВНЗ) 
Європи та США. 

– Підготовка монографій, підручників, навчальних та методичних 

посібників, обмін результатами наукових досліджень і публікаціями, 

українською та іноземними мовами, участь у державних, міжнародних 

наукових і освітніх програмах (TEMPUS, TACIS, ERASMUS та інші). 
– Розробка та виготовлення різноманітних видань та е-форм  

з конкретною інформацією про Україну, Миколаївщину, університет, 

професорсько-викладацький склад, напрями та результати науково-

дослідної роботи та надання цієї інформації в перспективні регіони світу, 

посольства, інституції науки, освіти та культури, міжнародні організації та 

фонди. 
 

2.7. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення 

 

Стратегічні завдання 

1. Створення університетської клініки. 
2. Здійснити реконструкцію 11 корпусу. 

3. Завершити ремонт 10 корпусу. 

4. Ввести в дію третій гуртожиток для студентів. 

5. Створити молодіжний житловий фонд. 

6. Впровадити енергозаощаджувальні технології – переведення котельної 

на альтернативні джерела енергії. 
 

Поточні завдання 

1. Забезпечити проведення ремонту приміщень Південної академії 

підвищення кваліфікації кадрів, військового містечка (вул. Акіма, 2). 

2. Забезпечити формування спеціального фонду, достатнього для 
першочергового фінансування захищених статей бюджету (своєчасної й у 

повному обсязі оплати праці, платежів до бюджетних та соціальних 

фондів). 

3. Забезпечити працездатність існуючих систем, якісно і своєчасно 

проводити ремонтні роботи та профілактичні заходи. 

4. Створити ботанічний сад. 
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5. Ввести в дію університетську телестудію. 

6. Створити футбольне поле на водній станції. 

7. Розпочати будівництво будинку для викладачів та співробітників з 

комплексом спортивних споруд. 
8. Придбати необхідне обладнання для забезпечення навчального 

процесу в зв’язку з введенням нових спеціальностей. 

9. Провести конкретні заходи з забезпечення пожежної безпеки, 

охорони праці, енергозабезпечуючих технологій, екологічної безпеки. 

10. Продовжити ремонт аудиторного фонду, а також кабінетів, 

забезпечити фінансування ремонтних робіт на рівні не менше 2,0 млн грн 
щорічно. 

11. Продовжити облаштування баз археологічних практик. 
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