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Декiлька слiв про унiверситет, 
його управлiння та структуру... 

 

Vivat academia, vivat professorеs! (лат.). –  

Слава університету, професорам слава! 

 
У школі було набагато простіше. Є директор, завуч, класний 

керівник і твій клас, а тут якісь невідомі назви, посади. Чим хто за-

ймається – одразу не зрозуміти. Тому для того, щоб ти все не переп-

лутав і не прийшов до деканату за питаннями до семінару або на ка-

федру за отриманням заліковки, дамо коротку інформацію про ці 

структурні підрозділи. Також у цій частині хотілося б поговорити з 

тобою про серйозні речі: що таке університет, його основні принци-

пи, морально-етичні засади, на яких базується наша робота і твоє по-

всякденне життя. 

 

21. Які основні засади діяльності університету? 
 

Університет – навчально-виховний і науковий заклад, творче     

об’єднання співробітників та студентів. Їх діяльність ґрунтується на 

засадах гуманізму, просвітництва, патріотизму і спрямована на розви-

ток особистості як найвищої загальнолюдської цінності, забезпечення 

наукової, загальнокультурної і практичної підготовки спеціалістів вищої 

кваліфікації та формування інтелектуального потенціалу суспільства. 

 

22. Завдання університету? 
 

У Статуті МДГУ ім. Петра Могили зафіксований великий перелік 

завдань університету, наведемо, на наш погляд, найважливіші з них: 

 здійснення освітньої діяльності певного напряму, яка забезпе-

чує підготовку фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних 

рівнів і відповідає стандартам вищої освіти; 

 здійснення наукової і науково-технічної, творчої, мистецької, 

культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності; 

 вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і спри-

яння розвитку кар’єри та працевлаштуванню випускників; 

 забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, 

виховання осіб, які навчаються в університеті, в дусі патріо-

тизму і поваги до Конституції України; 
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 формування соціально зрілої, творчої особистості, вихован-

ня морально, психічно і фізично здорового покоління грома-

дян; формування громадянської позиції, власної гідності, 

готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою 

долю, долю суспільства, держави і людства; забезпечення 

високих етичних норм, атмосфери доброзичливості, взаєм-

ної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та 

студентами; 

 проведення наукових досліджень, організація творчої діяль-

ності як основи підготовки майбутніх фахівців; 

 підготовка молоді до самостійної наукової, викладацької, 

творчої діяльності та ін. 

 

23. Поведінка в університеті? 
 

Правила поведінки дуже прості і відомі нам усім з дитинства. 

Поважайте і допомагайте.  

Хочемо відразу вас застерегти, що в нашому університеті лайки 

і ненормативна лексика не вживаються! Це є неприпустима річ у цих 

стінах. Стосунки студента та викладача повинні будуватися на рівних 

правах, повазі один до одного. Викладач, людина з досвідом і ви по-

винні враховувати це. Коли розмовляє одна людина, то інші її уважно 

слухають та занотовують, а по закінченні задають питання. Це добре 

всім відомо. 

Ви повинні проявляти себе й удосконалювати. Для цього у вас є 

всі можливості, не марнуйте час, навчайтеся і навчайте один одного. 

Ви вже студент, особистість, яка має свою точку зору, і не бійтеся її 

відстоювати. У вас є право на ініціації. Скористайтеся ним, робіть так, 

щоб вас почули і помітили (це не стосується розпису стін та столів), 

адже все в нашому університеті робиться для вас, для вашої користі та 

зручності. Шануйте те, що ви маєте, і зберігайте це для майбутніх сту-

дентів, як до вас це робили інші. Більшість вашого часу – студентські 

роки життя пройдуть у стінах нашого університету, і ви повинні дбати 

про його збереження, робити свій внесок у його розвиток.  

 

24. Хто здійснює управління університетом? 
 

Управління діяльністю університету здійснює ректор – Леонід 

Павлович Клименко, який самостійно вирішує питання діяльності 

закладу згідно із законодавством, видає накази і розпорядження, обо-

в’язкові для виконання всіма підрозділами університету, представляє 
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університет в державних і інших органах, відповідає за результати 

діяльності університету перед органами управління. 

Безпосереднє керівництво навчальною, науково-методичною, 

науковою та адміністративно-господарською діяльністю університету 

здійснюють проректори, які відповідальні за ці напрями діяльності. 

Це проректор з навчальної і виховної роботи – Олександр Миколайо-

вич Трунов, проректор з наукової роботи – Олександр Павлович Ме-

щанінов, проректор з науково-педагогічної роботи і питань розвитку 

– Михайло Олександрович Багмет, проректор з адміністративно-

господарської роботи – Жипалов Михайло Іванович. 

Окрім цього, існує Наглядова рада – орган, який надає допомогу 

в забезпеченні життєдіяльності університету та здійснює контроль за 

його діяльністю. 

Ще один орган, що здійснює управління, – Вчена рада МДГУ. 

Вчена рада – орган з питань наукової і навчальної роботи, який оби-

рається професорсько-викладацьким складом і керується Положен-

ням про Вчену раду. Крім того, починаючи з 2007 року, до складу 

Вченої ради університету входить голова Студентської колегії – ви-

щого органу студентського самоврядування університету. 

 

25. Як “достукатися” до ректора? 
 

Якщо у тебе виникла нагальна потреба звернутися до ректора і 

ти впевнений, що ніхто інший не зможе вирішити твою проблему, але 

у приймальні тобі відповідають, що, на жаль, у дану хвилину ректор 

відсутній у справах або дуже зайнятий, то найпростіший спосіб бути 

почутим – написати листа на електронну скриньку rector@kma.mk.ua. 

Твою проблему обов’язково розглянуть і дадуть відповідь на хвилю-

юче запитання. 

 

26. Факультет: що це таке? 
 

Факультет є основним структурним навчально-науковим та ад-

міністративним підрозділом МДГУ, який здійснює підготовку фахів-

ців споріднених спеціальностей (наприклад, політологів та міжнарод-

ників), об’єднує в освітній та науковій діяльності кафедри, лаборато-

рії та інші структурні одиниці. 

Факультет складається з адміністрації на чолі з деканом, керів-

никами кафедр та інших структурних одиниць. 
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27. Хто на факультеті головний? 
 

Вищою посадовою особою факультету є декан, саме на нього 

покладається повна відповідальність за діяльність факультету. 

“Начальство нужно знать в лицо”, тому познайомимо вас з ваши-

ми деканами (фото не додається – познайомитеся у процесі навчання): 

1. Факультет комп’ютерних наук – декан Гожий Олександр 

Петрович. 

2. Факультет економічних наук – декан Верланов Юрій Юрійович. 

3. Факультет еколого-медичних наук – декан Прищепов Олег 

Федорович. 

4. Факультет іноземної філології – декан Пронкевич Олександр 

Вікторович. 

5. Факультет політичних наук – декан Шевченко Наталя Воло-

димирівна. 

6. Факультет правничих наук – декан Січко Дмитро Сергійо-

вич. 

7. Факультет післядипломної освіти – декан Норд Ганна Леонідівна. 

 

28. Що собою представляє деканат? 
 

Деканат – робочий орган, що створений для колегіального 

управління, оперативного вирішення питань діяльності, повсякденно-

го життя факультету, організаційної роботи зі студентами, професор-

сько-викладацьким складом, науковими співробітниками і навчально-

допоміжним персоналом. 

 

29. Обов’язки деканата? 
 

Деканат щодня виконує величезний обсяг роботи: 

 формує і веде особові справи, базові списки зарахованих і 

картки навчання, плани опанування навчальних дисциплін та 

індивідуальні плани навчання; 

 здійснює облік контингенту, руху й успішності студентів, 

вчасної оплати ними додаткових навчальних послуг; 

 виписує і реєструє студентські квитки, залікові книжки, ака-

демічні та інші довідки, свідоцтва, сертифікати, дипломи; 

 щорічно вносить записи до студентських квитків і залікових 

книжок про перехід студента на наступний рік навчання; 

 складає розклад занять, іспитових сесій, графік практик, засі-

дань Державних комісій по захисту кваліфікаційних робіт і 

державних іспитових комісій; 
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 видає викладачам і приймає від них правильно заповнені залі-

ково-іспитові відомості; 

 видає дозвіл студентам на перенесення терміну складання 

заліків та іспитів, перескладання їх (за згодою кафедри), пере-

зарахування навчальних дисциплін (за згодою кафедри), пе-

рехід на індивідуальний план навчання (за ухвалою ради фа-

культету), зміни в плані опанування навчальних дисциплін 

(за згодою першого проректора); 

 готує проекти наказів ректора про відрахування, поновлення 

студентів, надання їм академічних відпусток і відряджень, 

матеріальної допомоги, затвердження тем кваліфікаційних 

робіт, призначення старост, голів і членів екзаменаційних 

комісій по захисту кваліфікаційних робіт, перехід студентів з 

одного напряму підготовки на інший, перехід до факультету 

студента з іншого навчального закладу, зміни форми навчан-

ня тощо; 

 інформує студентів про академічні правила, вимоги освітньо-

професійних програм, права і обов’язки студентів, підсумки 

чергового прийому, сесій, конкурсів, олімпіад, соціологічних 

опитувань; 

 узгоджує списки на поселення студентів до гуртожитку і спри-

яє налагодженню студентського побуту і дозвілля (наприклад, 

проведення дня факультету); 

 організовує роботу старост, збори студентів і співробітників 

та робочі наради. 

Це далеко не повний опис роботи деканату, проте і перерахова-

ного вище достатньо, щоб зрозуміти важливість цього підрозділу. 

 

30. Які повноваження декана? 
 

Повноваження декана факультету, порядок його обрання і межі 

компетенції визначені Законом України “Про вищу освіту України” 

та Статутом МДГУ. Їх перелік складається з приблизно такої самої 

кількості пунктів, як наведений у попередній відповіді на запитання 

про опис роботи деканату. На чому хочеться сконцентрувати твою 

увагу, так це на тому, що на підставі протокольних рішень у межах 

своєї компетенції декан може видавати розпорядження, обов’язкові 

для виконання всіма співробітниками і студентами факультету (на 

одному факультеті, наприклад, було видане розпорядження про забо-

рону користування на парах мобільними телефонами). 
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31. Що робить кафедра? 
 

Кафедра – основний навчально-науковий структурний підрозділ 

МДГУ, що реалізує свою діяльність в одній або кількох галузях 

знань, спрямовуючи її на підготовку спеціалістів за принципом єдно-

сті навчально-методичної і науково-дослідної роботи. 

Кафедра: 

 розробляє програми і пропонує проекти навчальних планів за 

напрямами підготовки, спеціальностями та спеціалізаціями; 

 розробляє робочі тематичні плани конкретних дисциплін, 

структурно-логічні схеми їх викладання; 

 згідно з потребами навчального процесу і напрямами наукової 

діяльності формує свій професорсько-викладацький склад, про-

понує відповідні кандидатури ректорові; 

 самостійно визначає напрями і тематику науково-дослідної 

роботи; 

 готує наукові праці, підручники, навчальні посібники та інші 

видання, проводить наукові конференції, симпозіуми тощо. 

 

Посміхнись ☺☺☺ 
 
 

Йдуть по військовій частині два солдати, а назустріч йде офіцер, 

один каже: 

– Давай прикольнемось з нього? 

– Вистачить. Над деканом вже прикольнулись. 

 

*** 
 

Одного разу декан прийшов з перевіркою до гуртожитку, захо-

дить в одну кімнату. А там розкидані порожні пляшки, всюди безлад. 

На ліжку спить п’яний студент. Його, звісно, розбудили. Студент 

протер очі, подивився незрозумілим поглядом на декана… 

“І насниться ж таке!” – сказав студент і знову відкинувся на по-

душку. 

Дійсно насниться, бо не пам’ятаємо деканів у гуртожитку. 


