
 

 

 

 4.5. Студентське життя: будні та дозвілля 

 
 Організація студентського життя, наповнення його академічним змістом проходило 

в умовах творення і розвитку навчального закладу – МФ НаУКМА. 
Філія розвивалась разом зі студентами. 
Все відбувалось на їхніх очах, з їх безпосередньою участю. 
Перші дні МФ НаУКМА. Студентське життя словами першокурсника Олександра 

Ніколаєнко: “Багато проводиться і буде проводитись в МФ НаУКМА. Триває підготовка 
до КВК, який відбудеться на початку листопада. Вже розпочався турнір з міні-футболу 
на першість університету. 

А в п’ятницю, 4 жовтня, кафедра фізвиховання влаштувала справжнє шоу. Були пока-
зані виступи боксерів, бадмінтоністів, майстрів зі східних єдиноборств, художньої гімна-
стики. Крім цих видів спорту, в університеті працюють також секції з баскетболу, важкої 
атлетики. 

До того ж, щоп’ятниці у нас проводяться дискотеки, де можна добре потанцювати, 
розслабитись після трудового тижня”. 

Пройшов перший триместр 1996/97 навчального року. 
Першокурсник Драгомиров Валерій: 
“Звичайно, після напружених занять студентові потрібен відпочинок. Чому б не в 

стінах рідного університету? У нас обладнаний спортивний зал, працюють секції східних 
єдиноборств, бадмінтону, аеробіки. Формується секція великого тенісу. Не рідше двох 
разів на місяць проходять студентські вечори, дискотеки. 

В найближчих планах – створення студентського театру-студії. 
В плані мрії – університетська типографія, де студенти могли б випускати особисті 

літературно-художні альманахи”. 
В цьому навчальному році сформовані органи студентського самоуправління, обрано 

студентську колегію. Велика увага приділяється триместровій рейтинговій системі на-
вчання. 

Студент Олександр Балаганов: “У “Могилянці” вчаться добре. По-іншому бути не 
може. Тут від сесії до сесії не розслабишся. Рейтингова система оцінки знань заставляє 
шевелити мозком і на семінарах, лабораторках, і ночами перед екзаменами. Щоб набрати 
100 балів, необхідно 40 балів отримати на екзамені, а останні заробити протягом тримес-
тру. Та й форма навчання в КМА незвичайна: не симестрова, а триместрова. В третьому 
триместрі студентам читають лекції професори і доктори з Києва, Канади, США. Чита-
ють англійською мовою”. 

З розбудовою вузу формується світогляд спудеїв. Валерій Дяків – студент економіч-
ного факультету: “...За самим своїм іменем “Могилянка” стоїть позиція. Насамперед, 



 

 

глибокого патріотизму, національної причетності, гордості за свої корені, а відтак – усві-
домлення відповідальності за долю майбутнього держави...” 

За 6 років напруженої творчої праці ректорату, професорсько-викладацького складу, 
студентської громади відроджені традиції Києво-Могилянської академії, створені і тво-
ряться нові, що наповнюють студентське життя сьогоденням, сучасністю, стають сторін-
ками історії Української Сорбони в Причорномор’ї – МФ НаУКМА, нині Миколаївсько-
го державного гуманітарного університету ім. Петра Могили комплексу “Києво-
Могилянська академія”. Ось основні із них: 

• щорічно проводяться відкриті для всіх бажаючих “Могилянські читання”; 
• фестиваль мистецтв “Зірки Причорномор’я”, в якому беруть участь учні та студентсь-

ка молодь, аматорські колективи; 
• проведення універсіади вищих навчальних закладів комплексу “Києво-Могилянська 

академія”; 
• відкриття пам’ятника святому Петру Могилі на подвір’ї МФ НаУКМА; 
• першість міста з брейн-рингу на кубок МФ НаУКМА. 
 
 Здійснилась мрія студента Валерія Драгомирова: відкрито видавничий відділ, де ви-

дається збірник “Студентські наукові студії”, інші навчальні посібники. 
І не тільки науковий, а й міжнародний, що відкрив можливість студентам і виклада-

чам брати участь у Міжнародних наукових конференціях, конкурсах на здобуття права 
навчатись в університетах і стажуватись у парламенті США, проводити зустрічі могиля-
нців з послами Англії, Ірландії, Норвегії, Австрії, Франції і ін. брати активну участь в 
політичному житті України. В Центрі політичних досліджень університету, що створе-
ний за сприянням Віце-президента НАН України академіка І.Ф. Кураса, студенти набува-
ють досвіду політологів.  

Поновлюють свої знання, розширюють кругозір, отримують естетичну і духовну 
насолоду студенти в економічному, екологічному, американському молодіжних політич-
них клубах, галереї мистецтв, Обласному молодіжному медіа-центрі “Вагант”, Обласній 
асоціації “Альянс-Франсез”, в студентських театральних студіях. 

Радують студентів своїми виступами на студентських вечорах група “Близнюки”, 
солістки Інна Велиховська, Юлія Криворучко, Віктор Ханьжин, Юлія Трофімова, Григо-
рій Жовнеренко, Артем Грозов, Олена Осерська, незмінна ведуча Вікторія Шварц, звуко-
оператор Анастасія Савіна. 

Команда КВК у складі студентів Крутоголова Єгора, Гашенко Євгена, Іванова Олега, 
Чугринової Тетяни, Дегтярева Володимира, Тихонової Катерини (гімназія № 2), Орла 
Олександра і Басова Сергія із УДМТУ – переможець першості з КВК серед команд вузів 
міста, першості південного регіону, переможець турів між КВК вузів України, учасник 
КВК “Євроліги”. 

Цікаве студентське життя насичене не тільки в стінах університету, воно є і за його 
межами. Це поїздки у Карпати, Крим, Уманський дендропарк “Софіївка”, Київ, Париж, у 
Польщу тощо, молодіжні вечори і заходи разом зі студентами вузів міста. 

Ось хвилі студентського життя “Могилянки”, що бурлять чистою прозорою водою із 
русла Києво-Могилянської академії Святого Петра Могили. 

А освітлює його на своїх сторінках студентська газета “Вагант”, що заснована еконо-
мічним факультетом в 1997 році. 

Хай бурлить потік “Могилянки” і вливається цілющою живильною водою в історію 
України, історію українського народу. 

 


