Студентське самоврядування,
відпрацювання плати за навчання,
студентськi ЗМI
Qui non laborat, non manducet (лат.).
– Хто не працює, той не їсть.
Говорять, що студентські роки – найкращі в житті! І це правда.
Тому що в університеті одні знаходять друзів, інші – другу половинку
(чоловіка або жінку), а хтось – майбутніх ділових партнерів. Пройдуть
роки, і ти згадаєш, як ніби нещодавно був членом Студентської колегії,
організовував якісь засідання і зібрання, а сьогодні керуєш великою
компанією, банком або навіть країною. Проходячи повз сучасну будівлю МДГУ у майбутньому, ти будеш пишатися собою і згадувати, як на
літніх канікулах працював на будівництві. Можливо, ти станеш головним редактором всеукраїнського таблойду, проте із задоволенням будеш переглядати свої перші статті у студентській газеті “Вагант”.
Університет – один з найголовніших розділів книги під назвою
“Життя”, подумай, як його змістовно наповнити вже на першому курсі.

79. Чи існує в університеті студентське
самоврядування?
Так, існує. Найвищим органом студентського самоврядування
МДГУ ім. Петра Могили є Студентська колегія, яка функціонує відповідно до положення, затвердженого ректором.
Студентська колегія – важлива зв’язуюча ланка між керівництвом університету і студентами. До Студентської колегії можна звертатися з приводу порушення твоїх прав, проблем з гуртожитком та ін.
Очолює Студентську колегію, звичайно, студент – Анатолій Ягін.
З 2007 року в університеті також було створено Студентську
профспілку, яка покликана захищати права студентів та допомагати
їм у розв’язанні проблем, що можуть виникнути у процесі навчання.
Очолює студентську профспілку також студент – Ремезов Дмитро.
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80. Які завдання намагається виконати
Студентська колегія?
Студентська колегія – орган, що, насамперед, представляє інтереси студентства, тому у своїй діяльності ставить перед собою завдання, як найкраще ці інтереси врахувати.
Завдання Студколегії:
 забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
 забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
 сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів;
 створення студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів
за інтересами, земляцтв тощо;
 організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
 сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень;
 сприяння працевлаштуванню випускників;
 участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

81. Хто займається питанням розселення студентів
у гуртожитку?
З цього року – Студентська колегія. МДГУ ім. Петра Могили
має 3 гуртожитки по 210-220 місць у кожному (адреси: вул. Чигрина,
82, вул. Крилова, 19б та Пр.Миру, 14б). Першочергово забезпечуються гуртожитком діти-сироти, інваліди, студенти з малозабезпечених
сімей. Усі інші подають заяви до Студентської колегії університету,
члени якої намагаються розселити всіх, у залежності від наявності
вільних місць.

82. Дисципліну у гуртожитку контролює
теж Студентська колегія?
Ти вже доросла людина, тому жандармів до тебе ніхто приставляти не буде, ти мусиш сам відповідати за свої дії.
На 1-му поверсі обох гуртожитків можна побачити правила внутрішнього розпорядку, дотримуватися яких зобов’язаний кожний
мешканець. Це він засвідчує своїм підписом.
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Вирішення організаційних моментів покладено на старост поверхів
та Студентську раду гуртожитку. Найбільшу відповідальність за порядок
несе комендант, до нього радимо ставитися дружньо і не конфліктувати.

83. Чи можна утворити орган студентського
самоврядування на рівні факультету?
Студентською колегією структура студентського самоврядування МДГУ ім. Петра Могили не обмежується.
Як правило, студенти самі ініціюють створення подібних органів, навіть на рівні факультету. Наприклад, на факультеті політичних
наук вже не перший рік існує Студентський деканат. Цей орган студентського самоврядування має чітку структуру (студентського декана, відповідального керівника за наукову роботу, за зв’язки з громадськістю, редактора “Політичного вісника” – додатку до студентської
газети “Вагант” і ін.).
А нещодавно за ініціативою деяких студентів на чолі зі студентом факультету правничих наук Дмитром Ремезовим було утворено
Студентську профспілку.

84. За що ти сплачуєш кошти на додаткові
навчальні послуги?
Студенти, які вступили до вузу за державним замовленням, часто ставлять це запитання. Повідомляємо, що додаткові навчальні
послуги введені з метою підвищення якості навчання шляхом:
1) доповнення дисциплін понад державні вимоги;
2) забезпечення комп’ютеризації навчання і надання можливості самостійної роботи на комп’ютері не менше 4-х годин на
тиждень (насправді, як ми вже говорили, студенти працюють у комп’ютерних класах щодня, скільки забажають, до
пізнього вечора);
3) майже повного забезпечення викладання курсів професорами та доцентами одночасно із збільшенням долі аудиторних
та лекційних занять, які ними проводяться;
4) додаткової мовної підготовки: ділова українська, англійська,
а також, за вибором студента, французька, іспанська, німецька та інші;
5) широкого впровадження інформаційних технологій: Інтернет, електронна пошта, локальні та глобальні комп’ютерні
мережі.
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85. Чи можливо відпрацювати плату за додаткові
навчальні послуги?
Так. Зовнішній вигляд МДГУ ім. Петра Могили змінюється з
вражаючою швидкістю: ремонтуються аудиторії, здаються в експлуатацію нові корпуси, закуповується нова техніка і устаткування. Велика заслуга у побудові сучасного комплексу, яким є сьогодні МДГУ
ім. Петра Могили, належить студентам, які влітку працюють на будівництві. За це університет скасовує для них на рік плату за додаткові
навчальні послуги.

86. Як потрапити до будівельної бригади?
Насправді це неважко. У кінці навчального року ти подаєш заяву Жипалову Михайлу Івановичу – проректору з АГР, і потім, на основі цих заяв, формуються бригади.

87. Скільки часу потрібно, щоб відпрацювати
плату за додаткові навчальні послуги?
Приблизно 2 місяці. Якщо брати встановлені державні норми
оплати праці на будівництві, які є дуже малими на деякі види робіт,
то інколи, важко працюючи, виконуючи великий обсяг роботи щодня, не вдається повністю відпрацювати оплату. Проте університет
враховує старанність, працездатність молоді і помножує відпрацьовані кошти на різні коефіцієнти, виплачує премію для того, щоб заохотити гідних студентів.

88. Якщо ти не хочеш працювати на будівництві,
чи є можливість інакше відпрацювати кошти?
Так, є. Багато студентів працюють у деканатах МДГУ ім. Петра
Могили методистами. Студенти факультету комп’ютерних наук з 2го курсу працюють адміністраторами у комп’ютерних класах. Кореспонденти газети “Вагант” не сплачують плату за додаткові навчальні
послуги.

89. Як тобі перспектива стати власним членомкореспондентом студентської газети “Вагант”?
Коли ти до нас вступав, то мав побачити хоча б один номер нашої студентської газети “Вагант”. Вона виходить раз на місяць і висвітлює найважливіші події університету, описує студентське життя,
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приколи і взагалі все, що цікаво читати тобі – нашому читачу. На
відміну від студентських газет інших навчальних закладів, де головними редакторами є викладачі, ми робимо нашу газету самостійно,
навіть комп’ютерну верстку. Кореспонденти газети входять до Асоціації молодіжної преси України і вже 3 роки поспіль беруть участь у
Всеукраїнській виставці молодіжної преси.
Писати статті в газету може будь-який студент, який має до цього хист, а звертатися зі своїми нотатками ти можеш до Катерини Бойко (факультет правничих наук) – головного редактора “Ваганта”.
Крім того, можеш надсилати свої статті на електронну адресу пресслужби МДГУ ім. Петра Могили – saitis@bk.ru.

90. Що означає назва газети “Вагант”?
Як не соромно зізнаватися, але навіть деякі кореспонденти газети не знають, що означає її назва. Тому для всіх наводимо коротку
історичну довідку. 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”.

Студентські пісні ☺☺☺
Gaudeamus
Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus!
Post jucundam juventutem,
Post molestan senentutem
Nos hahebit humus!
Vita nostra brevis est,
Brevi finietur!
Venit mors velociter,
Rapit nos atrociter,
Nemini parcetur!
Vivat academia!
Vivat professores!
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Vivat membrum quodlibet!
Vivat membra quelibet!
Semper sint in flore!
Слова “Гаудеамуса” (міжнародного гімну студентів) приписуються студентам Гейдельберзького університету (XIV ст.). Музика
фламандського композитора Й. Окегема (ХV ст.). Пісня складається з
7 куплетів, проте зазвичай співають ці три.
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