Замість вступу
Scientia est potentia (лат.) –
Знання – це сила!

1. Що таке університет?
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», університет –
вищий навчальний заклад, який здійснює освітню діяльність, пов’язану із
здобуттям вищої освіти освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра і
магістра, освітньо-наукових рівнів доктора філософії, доктора наук з
гуманітарних, економічних, природничих, технічних та інших напрямів
науки, техніки, культури і мистецтв, військової справи, проводить
фундаментальні та прикладні наукові дослідження, має розвинуту
інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів,
відповідний рівень кадрового і матеріально-технічного забезпечення,
сприяє поширенню наукових знань та здійснює культурно-просвітницьку
діяльність.

2. Університет раніше мав інші назви?
Так. У своїй історичній довідці Києво-Могилянська академія відроджена 19 вересня 1991 року на своїй історичній території як перший
незалежний вищий навчальний заклад України – університет «КиєвоМогилянська академія» (УКМА). Статусу Національного університет
набув у 1994 році.
17 січня 1996 року прийнята Ухвала вченої ради Національного
університету «Києво-Могилянська академія» про заснування Миколаївської
філії НаУКМА, що було засвідчено Постановою Кабінету Міністрів
України від 3 липня 1996 року.
13 березня 2002 року Кабінет Міністрів України, який очолював
Прем’єр-міністр А. К. Кінах, прийняв Розпорядження № 112-р про
утворення Миколаївського державного гуманітарного університету
ім. Петра Могили на базі Миколаївської філії Національного університету
«Києво-Могилянська академія».
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від
10 грудня 2008 р. № 1521-р, Миколаївський державний гуманітарний
університет імені Петра Могили реорганізовано в Чорноморський
державний університет імені Петра Могили.
3

3. Чи є в університеті власний Гімн?
Так, він є. І ось його слова.
Музика В. П’ятигорського,
слова Д. Креміня
1
Твій шлях – озорений і славний
Гул авдиторій і парад планет,
Ти, Чорноморський наш державний
І наш класичний університет!
О, море знань! О, юні сили!
І слово рідне і чуже...
Хай світлий лик Петра Могили
Твій храм навіки збереже!
Приспів:
Слався, слався, храм науки
України вічний храм!
Молитов пречисті звуки
Освяти своїм ім’ям.
Юність! – в храм Петра Могили
В Чорноморський храм вступи,
Де цвітуть інгульські схили,
Вічні стеляться степи!
І днів тобі світлих, і радісних свят.
VIVAT, Чорноморський, VIVAT!
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У Чорноморськім, де ваганти,
І аспіранти, і професори, –
Великі сяють нам таланти,
Вони нас кличуть: – Думай і твори!
О, ALMA MATER! Слово чесне
На все життя ти пронеси.
І Миколай Святий воскресне,
І Храм науки і краси!
Приспів.
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