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Студентське дозвілля 
 
 

Gaudeamus igitur juvenes dum sumus! (лат.) – 
Будемо веселитися, поки молоді! 

 
98. Що означає назва газети «Вагант»? 
Слово «вагант» походить від лат. слова vagantes – «мандрівники»; 

це путівники, що мандрували у XV ст. Німеччиною, Францією, Англією 
та Північною Італією. На основі латинських застольних пісень вагантів 
пізніше було складено багато студентських пісень, найпопулярніша з 
яких – гімн усіх студентів «Гаудеамус». 

Слова «Гаудеамуса» (міжнародного гімну студентів) приписуються 
студентам Гейдельберзького університету (XIV ст.); музика – фламанд-
ському композитору Й. Окегему (XV ст.). Пісня складається з 7 куплетів, 
проте зазвичай співають перші три. 

 
99. Чи можна стати кореспондентом 
студентської газети «Вагант»? 
Звичайно! Газета виходить раз на місяць і висвітлює найважливіші 

події університету, описує студентське життя, «приколи» і взагалі все, 
що цікаво читати. На відміну від студентських газет інших навчальних 
закладів, де головними редакторами є викладачі, студенти роблять 
газету самостійно, навіть її комп’ютерну верстку. І тому «Вагант» завжди 
запрошує до співпраці енергійних студентів, які хотіли б спробувати 
себе в ролі журналістів, фотографів, дизайнерів. Слідкуйте за оголо-
шеннями, щоб дізнатися про відкрите засідання редколегії, яке зазвичай 
проходить у вересні. 

Звертатися з ідеями треба до головного редактора газети. 
NB! Кореспонденти газети входять до Асоціації молодіжної преси 

України і беруть участь у Всеукраїнській виставці молодіжної преси у 
м. Києві. 

 
100. Що таке «АртКуш»? 
Це територія вільної творчості студентів ЧДУ ім. Петра Могили. Це 

газета, в якій друкують літературні твори талановитої, позитивно 
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мислячої і позитивно налаштованої молоді. Тут ламають стереотипи. 
Девіз цього видання: «Максимум інформації на мінімум квадратних 
сантиметрів». Свої твори можна відправляти на адресу: artkush@bk.ru. 

 
101. В університеті грають в інтелектуальні 
ігри? 
«Брейн-ринг» – одна з найулюбленіших ігор студентів. Адже тут 

ти можеш без зайвого вихваляння похизуватися своїми розумовими 
здібностями. В ЧДУ ім. Петра Могили у брейн-ринг грають часто, 
придбане нове технічне оснащення для гри. Проводяться змагання між 
факультетами, а миколаївський «Клуб інтелектуальних ігор» організовує 
міські чемпіонати за участю команд з інших навчальних закладів. 

 
102. Вмієш співати чи танцювати? 
Тоді спочатку тобі необхідно звернутися до Культурно-мистецького 

центру університету. Якщо у тебе справді є хист до співу, то під 
керівництвом професійної співачки і музиканта (керівника КМЦ) Олени 
Володимирівни Монахової ти удосконалиш свою майстерність та здобудеш 
палких шанувальників серед студентства. 

Без КМЦ не проходить жодне свято в університеті, тому графік 
виступів студентських талантів дуже насичений. Для того, щоб концерт 
пройшов бездоганно, необхідно багато працювати на репетиціях, але 
ця праця приносить лише задоволення, оскільки ти знаходишся у добре 
згуртованому колективі колег та справжніх друзів. 

 
103. Захоплюєшся театром? 
Кому, як не студентам, грати у театрі?! Адже, окрім щоденного 

навчання, пізнання давніх істин та наукових таємниць, молода, всебічно 
розвинена людина відчуває у собі потяг до самореалізації у творчому 
середовищі. Театр – це те саме місце, де ти зможеш продемонструвати 
свої здібності, розкрити різні якості і особливості характеру. Допоможе 
тобі у цьому професійний режисер Валентин Григорович Ігнатьєв, під 
егідою якого функціонує студентська театральна студія. Репертуар – 
від серйозної драматургії до легких, кумедних студентських інтермедій та 
мініатюр. 
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104. Ти – шанувальник образотворчого 
мистецтва? 
До твоєї уваги – найкращі експозиції Галереї мистецтв ЧДУ ім. Петра 

Могили, що знаходиться на 1-му поверсі головного корпусу університету. 
Відкриття виставки – подія місцевого значення, на якій завжди присутні 
представники влади, засобів масової інформації, митці, городяни 
Миколаєва, викладачі та студенти. За недовгий час свого існування 
Галерея мистецтв побачила багато робіт відомих художників (членів 
Спілки художників України), скульпторів, фотографів. 

Слідкуй за анонсами про відкриття виставок у ЧДУ ім. Петра 
Могили! У Галереї мистецтв ти завжди знайдеш щось таке, що порадує 
твій витончений мистецький смак. 

Вхід до Галереї безкоштовний. 

 
105. Ти складаєш вірші та пишеш романи 
і мрієш про власне видання? 
Редакційно-видавничий відділ університету підтримує творчу молодь 

та допоможе тобі із публікацією твоєї творчості. Принеси рукопис 
разом з електронним варіантом тексту, узгодь усі робочі питання та 
згодом отримуй перше власне видання. 

 

106. Чи можливо експонувати свої роботи 
в Галереї мистецтв університету? 
Якщо ти добре малюєш, робиш гарні фото або захоплюєшься 

іншим видом мистецтва, то в тебе є гарна можливість презентувати себе 
та розповісти усім про себе. Так, у рамках університетського проекту з 
підтримки талановитої молоді «В нас є таланти!» влітку 1 червня 2010 р. 
до Дня захисту дітей у Галереї мистецтв університету було проведено 
виставку фоторобіт дітей-сиріт студента В. Лисенко та Н. Тіунової під 
назвою «Children of Flowers». 

 
107. Полюбляєш спорт? 
Кафедра фізичного виховання пропонує студентам 13 спортивних 

секцій: з волейболу, баскетболу, легкої атлетики, аеробіки, підводного 
плавання, вітрильного спорту, східних єдиноборств та ін. 

У ЧДУ ім. Петра Могили є 2 спортзали і сучасно обладнаний 
тренажерний зал. 
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Восени і весною футбольні фанати вболівають за перемогу команди 
своєї групи чи факультету в університетському чемпіонаті на подвір’ї, 
де знаходиться футбольне поле. 

Щорічно проводиться Всеукраїнська універсіада, у якій міряються 
силами студенти-спортсмени з різних куточків України. 

До того ж великим успіхом користуються спортивні змагання серед 
професорсько-викладацького складу. 

Шанувальникам баскетболу повідомляємо, що періодично у нас 
проходять ігри вищої ліги чемпіонату України. 

 
108. Чи проводяться в ЧДУ ім. Петра Могили 
конкурси краси? 
Так, успішно проводиться конкурс «Міс ЧДУ ім. Петра Могили». 

Наші вродливі дівчата проходять кастинги і представляють університет 
на міському конкурсі краси «Студентська королева». Також наші 
студенти беруть участь у міському конкурсі «Студентська О’Пара». 

 
109. Що з вечірками? 
Активісти організовують закриті вечірки лише для студентів ЧДУ 

ім. Петра Могили, а також власну шоу-програму в університеті (наприклад, 
до Дня Валентина або до Дня студентів). Також розповсюджуються 
флаєри найвідоміших нічних клубів Миколаєва. 

 
110. Які свята відзначають 
у ЧДУ ім. Петра Могили? 
Окрім загальнодержавних свят, ми відзначаємо: 
 31 серпня – посвячення в студенти; 
 31 жовтня – Хелоуін; 
 17 листопада – Міжнародний день студента; 
 в кінці грудня – Новий рік; 
 17 січня – День народження ЧДУ ім. Петра Могили; 
 25 січня – Тетянин день (Св. Тетяна – покровителька студентів); 
 14 лютого – День Святого Валентина; 
 8 березня – жіноче свято 8 Березня; 
 3 липня – конвокація випускників (лише цього дня і обов’язково 

у мантіях відбувається вручення дипломів); 
 також кожен факультет святкує свій День народження – День 

факультету! 


