ЗМІСТ
Путівник по університету ..................................................................... 3
1. Де знаходиться твій корпус? .................................................................... 3
2. О котрій годині приходити до університету? ........................................ 3
3. У якій групі ти навчаєшся? ...................................................................... 4
4. Чому у розкладі одні предмети написані
над рискою, а інші – під? ........................................................................ 4
5. У якому корпусі і кабінеті в тебе пара? ................................................. 5
6. Навіщо потрібний студентський квиток? .............................................. 5
7. Як записатися до бібліотеки? .................................................................. 5
8. Який графік роботи бібліотеки? .............................................................. 6
9. Як отримати літературу? .......................................................................... 6
10. Чи є у фонді книжки іноземними мовами?.......................................... 6
11. На який термін можна брати літературу? ............................................ 6
12. Що робити, якщо ти загубив книжку? ................................................. 7
13. Як часто дозволяють працювати за комп’ютером? ............................ 7
14. Чи є в комп’ютерних класах доступ до Іnternet? ................................ 7
15. Що таке студентський форум? .............................................................. 7
16. Яка адреса веб-сайту університету? ..................................................... 8
17. Як зробити копію чи роздрукувати матеріал? .................................... 8
18. Чи звільняють в університеті від занять
фізичного виховання? ............................................................................. 8
19. Де знаходиться медпункт? ..................................................................... 8
20. Чи дозволено палити на вулиці перед університетом? ...................... 9
21. Де можна поїсти? .................................................................................... 9
Структура університету ...................................................................... 10
22. Які основні засади діяльності університету? .................................... 10
23. Які завдання університету? ................................................................. 10
24. Яка поведінка в університеті? ............................................................. 11
25. Хто здійснює управління університетом? ......................................... 11
26. Як «достукатися» до ректора? ............................................................. 12
27. Факультет: що це таке? ........................................................................ 12
28. Хто на факультеті головний? .............................................................. 12
29. Що собою представляє деканат?......................................................... 13
30. Які обов’язки деканата? ....................................................................... 13
31. Які повноваження декана? ................................................................... 13
32. Що робить кафедра? ............................................................................. 13

Організація навчання. Система оцінювання .................................. 15
33. Які рівні освіти в ЧДУ ім. IIетра Могили? ........................................ 15
34. Які основні види навчальних занять
у ЧДУ ім. Петра Могили? ................................................................... 15
35. Що таке індивідуальне завдання? ....................................................... 16
36. Як виглядає рейтинг? ........................................................................... 16
37. Яка користь з високого рейтингу? ...................................................... 16
38. Яку максимальну кількість балів можна набрати за триместр? ..... 17
39. Що тобі поставлять у заліковку? ........................................................ 17
40. Як набрати 60 (перед іспитом) чи 70 (перед заліком) балів
за триместр? .......................................................................................... 18
41. Чому триместри, а не семестри? ......................................................... 18
42. Скільки тривають канікули?................................................................ 19
43. Ви щось говорили про тиждень самостійної роботи? ...................... 19
44. Чи можна перейти на інший факультет? ........................................... 19
45. Якщо ти перейшов до нас з іншого вузу,
чи перезарахують тобі навчальні дисципліни? ................................. 19
46. У якому випадку студенти можуть переривати навчання? ............. 20
47. Чи можливо поновитися на навчання?............................................... 20
48. Хто отримує диплом з відзнакою?...................................................... 20
Сесія ........................................................................................................ 21
49. Яким чином проводиться сесія?.......................................................... 21
50. Яка специфіка заліку й іспиту? ........................................................... 21
51. Усно чи письмово проводяться заліки й іспити? .............................. 21
53. Чи допускається складання сесії достроково? .................................. 21
52. Заліки й іспити складаються протягом сесії щодня?........................ 22
54. У якому випадку можуть не допустити до сесії? .............................. 22
55. «Завал» сесії – прямий шлях до відрахування?................................. 22
56. Якщо ти не склав іспит, що робити? .................................................. 23
57. Куди виставляються твої бали за іспит / залік? ................................ 23
58. Якщо не з’явитися на іспит, що станеться? ....................................... 23
59. Ти захворів під час триместру/сесії? .................................................. 23
60. Чи беруть на сесіях хабарі?.................................................................. 24
Стипендія ............................................................................................... 25
61. Хто отримує стипендію? ...................................................................... 25
62. Кому призначаються стипендії першочергово?................................ 25
63. Чи впливають результати сесії на отримання стипендії? ................ 25
64. Яку стипендію отримує першокурсник? ........................................... 25
65. Чи однаковий розмір стипендії для всіх студентів? ......................... 26
66. Для кого призначені соціальні стипендії? ......................................... 26
67. Iснують якісь додаткові стипендії? .................................................... 26
68. Де отримувати стипендію? .................................................................. 27
69. Якщо ти перервав навчання, про стипендію можна забути? .......... 27

70. Які студентські наукові осередки існують
в ЧДУ ім. Петра Могили? ....................................................................28
Наукова робота..................................................................................... 28
71. Чи обов’язкове твоє членство у науковому гуртку? ........................28
72. Результати твоїх досліджень десь опублікують? ..............................29
73. Хто фінансує наукову діяльність університету? ...............................29
74. Бажаєш стажуватися за кордоном?.....................................................29
75. Де вже побували наші студенти? ........................................................30
76. Які перспективи розвитку студентської науки?................................30
Студентське самоврядування ............................................................ 31
77. Чи існує в університеті студентське само-врядування? ...................31
78. Які завдання виконує Студентська колегія? ......................................31
79. Що таке студентська профспілка? ......................................................31
80. Як знайти представників студентського
самоврядування? ...................................................................................32
81. Чи існує орган студентського самоврядування
на рівні факультету? .............................................................................32
82. Хто займається питанням розселення студентів
у гуртожитку? ........................................................................................32
83. За що сплачуються кошти на додаткові навчальні послуги? ..........33
84. Чи можливо відпрацювати плату за додаткові
навчальні послуги?...............................................................................33
85. Чи можна стати кореспондентом студентської
газети «Вагант»?....................................................................................33
86. Що означає назва газети «Вагант»? ....................................................34
87. Що таке «АртКуш»? .............................................................................34
Студентське дозвілля .......................................................................... 35
88. В університеті грають в інтелектуальні ігри? ...................................35
89. Вмієш співати чи танцювати? .............................................................35
90. Захоплюєшся театром? .........................................................................35
91. Ти шанувальник образотворчого мистецтва? ...................................36
92. Полюбляєш спорт?................................................................................36
93. Чи проводяться в ЧДУ ім. Петра Могили конкурси краси? ............36
94. Що з вечірками? ....................................................................................37
95. Які свята відзначають у ЧДУ ім. Петра Могили? .............................37
Не знайшов відповідь на свої запитання? ................................................38
Шановні першокурсники! ..................................................................... 39
Довідник ЧДУ ім. Петра Могили ......................................................... 42
Схема університеського містечка ЧДУ ім. Петра Могили ................ 45

