
ІНСТИТУТ НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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Науковий керівник: Мещанінов Олександр Павлович – доктор 

педагогічних наук, професор.  

Директор: Добровольський Валерій Володимирович – кандидат технічних 

наук, доцент. 

Інститут сталого розвитку при Чорноморському державному університеті 

імені Петра Могили (з 2016 р. – ЧНУ ім. Петра Могили) створено на 

громадських засадах у 2008 р. як об’єднання вчених і практиків міста 

Миколаїв.  

Співзасновниками Інституту сталого розвитку стали: Миколаївське обласне 

управління охорони навколишнього середовища, Науково-методичний центр 

шкільної освіти міста, Миколаївська обласна бібліотека для дорослих, 

Обласне управління водного господарства та Миколаївський зоопарк. 

Метою діяльності Інституту сталого розвитку є активізація та підвищення 

наукового рівня робіт із реалізації політики ООН та ЄС щодо сталого 

розвитку людства на регіональному рівні. 

Робота інституту здійснюється в трьох напрямах: університетська освіта 

для сталого розвитку; шкільна освіта для сталого розвитку; науково-

методичне забезпечення сталого розвитку на регіональному рівні.  

Основними результатами роботи членів Інституту є:  

Захист двох кандидатських дисертацій: Н.М.Болюбаш «Формування 

професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих 

технологій» та Т.Б. Костєва «Формування інформаційної компетентності 

магістрантів соціальної роботи в університеті». 

Опублікування інформаційного посібника «Освіта: екологія та сталий 

розвиток» (автор – В.В.Добровольський), навчальних посібників 

«Екологічний ризик: оцінка і управління» (автор – кандидат технічних наук. 

доцент В.В.Добровольський), «Зелена енциклопедія Миколаєва» (автор – 

кандидат педагогічних наук, доцент С. Г. Лебідь), участь кандидата 



географічних наук, доцента Л. І. Патрушевої у редагуванні карти «Природно-

заповідний фонд Миколаївської області» та довідкового видання «Перлини 

Бузько-степового природного ядра». 

За участі представників Інституту проводяться майстер-класи з вчителями 

хімії (відповідальна – Ж. Ф. Соловйова) та з вчителями біології та екології 

(відповідальна – С. Г. Лебідь). 

У Миколаївському зоопарку під керівництвом його працівників студенти 

ЧДУ проводять масові заходи для дітей (керівник від ЧДУ – Н.А.Сербулова). 

У філії № 2 Центральної  бібліотеки ім. Кропивницького за участі ЧДУ 

(нині - ЧНУ) імені Петра Могили (В.В.Добровольський), МНУ ім. 

Сухомлинського (О.М.Деркач), управління Мінприроди (М.М.Романенко) 

проведено науково-практичну конференцію та розпочато роботу екологічного 

лекторію. 

На базі обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської 

молоді за участі Л.І. Патрушевої проведено міжрегіональну краєзнавчу 

конференцію «Мій рідний край, моя земля очима учасників». 

 


