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Студентське дозвiлля 
 

Gaudeamus igitur juvenes dum sumus (лат.). – 

Будемо веселитися, поки молоді! 
  

Перед цим розділом навіть передмови писати не потрібно, оскі-

льки організація студентського дозвілля цікавить кожного могилян-

ця. Тому впевнені, що ти неодмінно прочитаєш цей розділ, де дізнає-

шся, чим ти зможеш урізноманітнити свої “сірі будні” і перетворити 

їх на свято.   
 

91. Ти мрієш грати у КВК? 
 

Усім відомо, що абревіатура КВК розшифровується як Клуб 

веселих і кмітливих. У миколаївській “могилянці” кмітливих багато і 

веселих теж вистачає. Тому виникла ідея проводити щорічний КВК-

фестиваль, де молоді команди можуть випробувати свої сили і позма-

гатися з “метрами” студентського КВК (маються на увазі команди 

старшокурсників). 

Чи знаєте ви, першокурсники, що команда “Дизель” була запо-

чаткована в нашому університеті як студентська команда? Зараз її 

члени складають переважну більшість збірної Миколаєва, яка грає 

під тією ж назвою (“Дизель”) в іграх Маслякова в Москві, Києві та на 

фестивалі в Юрмалі. 

Дуже відомою та перспективною є команда КВК МДГУ ім. Пет-

ра Могили “Без понтоff”, яка вже є призеркою міського чемпіонату 

(деякі її гравці подорожують разом з “Дизелем” та “Баламутками” по 

СНД), а також молода команда “Ё-моѐ”. 

Якщо ти веселий і дотепний – організовуй власну команду і пе-

ремагай у КВК-фестивалі МДГУ ім. Петра Могили, а там, дивись, і 

міський чемпіонат та ліги “Амік” не за горами. 
 

92. А в інтелектуальні ігри в університеті грають? 
 

“Брейн-ринг” – одна з найулюбленіших ігор студентів. Адже тут 

ти можеш без зайвого вихваляння похизуватися своїми розумовими 

здібностями. У МДГУ ім. Петра Могили в брейн-ринг грають часто. 

У цьому році придбане нове технічне оснащення для гри. Проводять-

ся змагання між факультетами, а миколаївський “Клуб інтелектуаль-

них ігор” організовує міські чемпіонати за участю команд з інших 

навчальних закладів. 
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За детальною інформацією з приводу інтелектуальних ігор, орга-

нів студентського самоврядування та організації дозвілля звертайся 

до помічника проректора з виховної роботи Ганни Іванівни Гашкової. 

 

93. Вмієш співати чи танцювати і бажаєш  

виступати на всіх святкових заходах МДГУ? 
 

Тоді спочатку тобі необхідно звернутися до Культурно-

мистецького центру університету. Якщо у тебе справді є хист до спі-

ву, то під керівництвом професійної співачки і музиканта (керівника 

КМЦ) Олени Володимирівни Монахової ти удосконалиш свою майс-

терність та здобудеш палких шанувальників серед студентства. 

Без КМЦ не проходить жодне свято в університеті, тому графік 

виступів студентських талантів дуже насичений. Для того, щоб кон-

церт пройшов на “одному диханні”, необхідно багато працювати на 

репетиціях. Ця праця приносить лише задоволення, оскільки ти  знахо-

дишся у добре згуртованому колективі колег та справжніх друзів. 

 

94. Бажаєш реалізувати свою акторську майстерність? 
 

Кому, як не студентам, грати у театрі?! Адже, окрім щоденного 

навчання, пізнання давніх істин та наукових таємниць, відчуває у 

собі молода, всебічно розвинута людина потяг до самореалізації у 

творчому середовищі. Театр – це те саме місце, де ти зможеш проде-

монструвати свої здібності, розкрити різні якості і особливості харак-

теру. Допоможе тобі у цьому професійний режисер Валентин Григо-

рович Ігнатьєв, під егідою якого функціонує студентська театральна 

студія. Репертуар – від серйозної драматургії до легких, кумедних 

студентських інтермедій та мініатюр. 

 

95. Ти шанувальник образотворчого мистецтва? 
 

До твоєї уваги найкращі експозиції Галереї мистецтв МДГУ ім. 

Петра Могили, що знаходиться на 1-му поверсі головного корпусу 

університету. Відкриття виставки – подія місцевого значення, на якій 

завжди присутні представники влади, засоби масової інформації, ми-

тці, городяни Миколаєва, викладачі та студенти. За недовгий вік сво-

го існування Галерея мистецтв побачила багато робіт відомих худож-

ників (членів Спілки художників України), скульпторів, фотографів. 

Запам’ятались також виставки, присвячені різним подіям: Помаран-

чевій революції (“Відлуння майдану”), Дню Перемоги. 
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Тому якщо у тебе не вистачає часу, щоб відвідати музей чи місь-

ку картинну галерею, слідкуй за анонсами про відкриття виставок у 

МДГУ ім. Петра Могили. У Галереї мистецтв ти завжди знайдеш 

щось, що порадує твій витончений мистецький смак. А керівник га-

лереї Омельченко Любов Анатоліївна завжди із радістю розповість 

про нову виставку та представлені на ній роботи. 
 

96. Полюбляєш спорт? 
 

Тоді обов’язкових занять фізичною культурою тобі не виста-

чить. Кафедра фізичного виховання пропонує студентам 13 спортив-

них секцій: з волейболу, баскетболу, легкої атлетики, аеробіки, підво-

дного плавання, вітрильного спорту, східних єдиноборств та ін. 

У МДГУ ім. Петра Могили є 2 спортзали і сучасно обладнаний 

тренажерний зал.   

Восени і весною футбольні фанати вболівають за перемогу ко-

манди своєї групи чи факультету в університетському чемпіонаті на 

подвір’ї, де знаходиться футбольне поле. 

Щорічно проводиться всеукраїнська універсіада, у якій міряють-

ся силами студенти – спортсмени з різних куточків України. 

До того ж великим успіхом користуються спортивні змагання 

серед професорсько-викладацького складу. Адже завжди цікаво по-

бачити свого викладача у неформальній обстановці. 

Шанувальникам баскетболу повідомляємо, що періодично у нас 

проходять ігри вищої ліги чемпіонату України. 
 

97. Чи проводяться в МДГУ ім. Петра Могили  

конкурси краси? 
 

У 2004 році вперше було проведено конкурс “Міс МДГУ ім. 

Петра Могили ”, де перемогла Анастасія Ловигіна.  

У 2007 році зусиллями студентів активістів було проведено кон-

курс краси “Міс Могилянки”, де перемогу здобула студентка факуль-

тету політичних наук Зебницька Марина. 

Як цього року буде, не знаємо, усе залежить від зусиль Студент-

ської колегії, однак вродливі дівчата можуть сміливо брати участь у 

міських конкурсах. 

Наші студентки завжди успішно проходять кастинги і  представ-

ляють університет на міському конкурсі краси “Студентська короле-

ва”. У 2003 році студентка Ірина Гонтаренко здобула на ньому титул 

“Міс глядацьких симпатій”, а в 2004 році Ліля Сурженко стала 1-ю 
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віце-королевою та здобула багато інших титулів від спонсорів на цьо-

му конкурсі. 
 

98. Що з дискотеками? 
 

Дискотеки, як правило, проводяться на університетському май-

данчику в теплий період року. Коли ж погодні умови не дозволяють 

влаштовувати танці для студентів, то активісти організовують закриті 

вечірки лише для студентів МДГУ ім. Петра Могили у нічних клубах, 

а також організовують власну шоу-програму (наприклад, у 2004 році  

провели гру “Кохання з тисяча першого погляду” до Дня Валентина, 

“Міс МДГУ” до Дня студентів). Оголошення про продаж квитків за-

здалегідь студенти розвішують на кожному кроці по всьому універ-

ситету, не побачити їх просто неможливо. 

 

99. Які свята відзначають у МДГУ? 
 

Окрім загальнодержавних свят, які студенти полюбляють за 

“шарові” дні відпочинку, ми відзначаємо: 

31 серпня – посвячення в студенти (видача студентських квитків); 

31 жовтня – Хелоуін; 

17 листопада – Міжнародний день студента; 

в кінці грудня – Новий рік; 

17 січня – День народження МДГУ ім. Петра Могили; 

25 січня – Тетянин день (Св. Тетяна – покровителька студентів); 

14 лютого – День Святого Валентина; 

7 березня – жіноче свято 8 Березня; 

3 липня – конвокація випускників (лише цього дня і обов’язко-

во у мантіях відбувається вручення дипломів).  

Крім того протягом року кожний факультет по черзі організовує 

свято – День факультету. 

 

100. Не знайшов відповідь на запитання, кому  

можна його поставити? Хочеш удосконалити  

брошуру? 
 

Ви вже стали студентом “могилянки” (як нас ласкаво називають 

в народі), і це вже неабияке досягнення. Тут пройдуть найкращі роки 

вашого життя, і ви повинні урізноманітнювати його. Після конвокації 

вам буде не вистачати всього цього і, може, будете жалкувати, що не 

встигли зробили те або інше. Про це не відомо нікому. Але відомо 
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одне: ви маєте право вносити пропозиції щодо започаткування того 

чи іншого заходу, тієї чи іншої традиції, висловити думку про те, що 

б ви хотіли змінити, а що удосконалити або започаткувати.  

Якщо ми не дали відповіді на всі твої запитання, то можеш кон-

тактувати з нами через студентську газету “Вагант”, на її сторінках 

ми будемо регулярно надавати інформацію про листи, що надходять. 

Пишіть на електронну адресу прес-центру МДГУ ім. Петра Могили  

saitis@bk.ru, і ми передамо всі листи до редакції. 

Свої відгуки про “Сто запитань від першокурсника” ти можеш 

надсилати на зазначений e-mail, також чекаємо на твої пропозиції, 

щоб наступного року першокурсники отримали детально розроблене 

і більш цікаве видання. Можливо, ти станеш знавцем студентського 

гумору (анекдотів, прикмет, приколів і жартів) або будеш писати 

серйозні і несерйозні вірші про університет, зробиш комп’ютерний 

дизайн, намалюєш декілька карикатур, які ми обов’язково надрукує-

мо спочатку в газеті, потім у брошурі. Таким чином ти станеш нашим 

співавтором, твоє прізвище надрукують у переліку авторського коле-

ктиву і як переможець ти отримаєш цінний приз. 

  

Забобони ☺☺☺ 
 

Студентські прикмети: 

 

1) О 24.00, у ніч перед іспитом, висунути залікову книжку у 

кватирку і кричати кілька хвилин: “Шара – прийди!”. 

2) Перед тим як іти на іспит покладіть під п’ятку мідний п’я-

так. 

3) Скільки б не було іспитів, на них потрібно ходити в одному і 

тому ж одязі, прати його не можна (якщо на першому іспиті 

отримаєш погану оцінку – одяг нещасливий, зміни його). 

4) Мити голову перед іспитом не можна: що знав – забудеш. 

5) У ніч перед іспитом поклади під подушку папірці з номера-

ми квитків, прокинувшись уранці, витягни, не дивлячись, 

один папірець – той номер квитка ти витягнеш на іспиті. 

6) Коли ви складаєте іспит, ваші знайомі, які знають про це, 

повинні вас лаяти, проте не можна використовувати такі сло-

ва, як “дурень”, “ідіот”. 

 

А якщо серйозно, прикмети прикметами, але готуватися до іспи-

тів потрібно.  
 


