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Вітаємо тебе, спудею Могилянки! 

 

Перед тобою відчинилася нова брама – брама Києво-

Могилянської академії… Вир нових можливостей і відкриттів, 

яскравих емоцій та переживань, цікавих заходів та урочистих подій, 

шлях багатогранного особистісного розвитку та здобуття знань… 

Навчальний рік для Тебе розпочався урочистою Посвятою, 

інавґураційною лекцією відомого славіста - почесної професорки 

НаУКМА Джованни Броджі Беркофф та лекцією протоієрея о. Петра 

Зуєва з циклу «Духовні цінності людини». 

Протягом перших двох тижнів проходять презентації та 

семінари в рамках курсу «Застосування принципів Болонського процесу 

в НаУКМА», які знайомлять Тебе з особливостями навчального 

процесу. 

 

Воно вже розпочалось - незвідане студентське життя; попереду 

- драйв гарячого періоду сесії, натхнення, ентузіазм поступу, юнацький 

романтизм… 

 

Тож, озброївшись гарним настроєм і оптимістично 

налаштувавшись, іди назустріч усьому новому, справжньому, щирому! 

 

 

Най щастить! 

 

 

«Людина в своєму 

житті 

проходить 

найдовший шлях - 

шлях  до самої 

себе». 

С.Б.Кримський 

 



Особливості організації  

навчального процесу в НаУКМА 
 

Навчаючись у Києво-Могилянській академії кожен студент має нагоду 

отримати 2 дипломи: державного зразка та власне «Диплом НаУКМА», який, 

окрім фіксації засвоєних студентами навчальних програм, згідно із 

затвердженими стандартами, виступає характеристикою та рекомендацією для 

випускників. Отримання «Диплому НаУКМА» можливе за наступних умов: 

1. прослуховування  курсу «Застосування принципів Болонського процесу в 

НаУКМА»; 

2. підписання та дотримання пунктів корпоративної угоди, де чітко 

окреслені права та обов’язки спудея НаУКМА (детальніше про неї 

йдеться в межах вищезгаданого курсу); 

3. наявності середнього балу — не менше 76 балів протягом усього періоду 

навчання; 

4. внеску у розбудову університету, яким можуть слугувати: 

 високі показники у навчанні та наукові доробки: відмінний навчальний 

рейтинг, перемоги у професійних конкурсах і олімпіадах, виступи на 

наукових конференціях або участь у  проектах наукових центрів;  

 активне позанавчальне життя: діяльність у студентських організаціях, 

участь у заходах, організованих органами студентського 

самоврядування; досягнення у спортивних змаганнях; участь у проектах 

соціального спрямування;  

 стажування у підрозділах університету; 

 фінансовий  внесок на розбудову університету. 

 

 Могилянка - український університет, найбільш інтегрований у 

міжнародну освітню систему. Тут гармонійно поєднуються інноваційність і  

духовні та культурні традиції. Наявність великої кількості угод з іноземними 

університетами надає можливість нашим студентам продовжити навчання за 

різноманітними міжнародними програмами. 

Відповідно до Статуту, НаУКМА є університетом із використанням двох 

робочих мов - української та англійської. Принцип двомовності є цілком 

доцільним: частина навчальної літератури до курсів, які опановують студенти, 

англомовна; регулярно відбуваються лекції та семінари іноземних професорів;  

знання англійської мови необхідне для участі у міжнародних студентських 

програмах обміну, продовження навчання у західних університетах, є важливим 

кроком до успішного майбутнього та кар’єрного зростання, складовою 

особистісного розвитку. 

Впровадження в Академії оригінальних авторських програм, вибіркових 

навчальних курсів, інноваційних методик навчання, інтерактивного формату 

проведення семінарів урізноманітнює навчальний процес і пришвидшує 

засвоєння студентами  матеріалу.  

Положення про плагіат 

З червня 2009 року в Могилянці діє Положення «Про запобігання 

плагіату та впровадження практики належного цитування у 

навчальному процесі НаУКМА». Варто серйозно поставитись до його 

дотримання, оскільки це не формалістська вимога, а обов’язковий міжнародний 

стандарт, якого жорстко дотримуються в НаУКМА. Ти – спудей Могилянки – 

опановуєш мистецтво мислити самостійно, критично і незалежно, тому повинен 

суворо дотримуватися вимог до оформлення посилань на 

думки інших людей, джерела, уникати концентрату 

запозичень та навчитися майстерно висловлювати власну 

точку зору. 

 

Звісно, метод «copy - paste» видається зручним 

шляхом до легкого та швидкого написання робіт, але його 

застосування без належного оформлення посилань 

призведе до нульової оцінки даної роботи, перспективи «незараху» та навіть 

офіційної догани. 

 

Вимоги до оформлення посилань можуть варіюватися. Звернувшись до 

викладачів по рекомендації, Ти зможеш дізнатись, як правильно оформлювати 

бібліографічні списки та посилання на джерела. 

Скористайся нагодою виробити власний унікальний авторський стиль 

написання робіт - і незабаром  Ти сам будеш приємно вражений результатами 

своєї роботи ;).  

 
Розклад 
 
 
 
 

 

 

 

 

Перший і найважливіший крок на початку навчального року - 

ознайомлення з розкладом занять  на дошці оголошень біля деканату 

свого факультету. Дані про місця розташування деканатів кожного з 

факультетів (корпус-аудиторія):  

 

ФГН1-203;  ФЕН 6 - 407; ФІн 1 - 315; 

 

ФПвН  4 - 305 ; ФПрН 3 - 217 ;ФСНСТ 6 - 210-213 

 

 

 



л. (л) у розкладі позначає лекції. 

Начитка лекцій відбувається для цілого 

потоку за напрямом підготовки чи 

навіть факультету. Відвідування лекцій 

є вільним і офіційно не реєструється 

викладачами, - все визначається 

Твоєю самомотивацією. Присутність на 

лекціях – запорука розуміння 

матеріалу, кращої підготовки до 

семінарських занять та іспитів.  

У цій справі Ти – єдина людина, яка 

може сама собі зашкодити  

 

 

 

 

STEP 1 – Знайти розклад занять для студентів першого року навчання.  

STEP 2 – Визначити номер своєї групи з кожного предмету, 

розглянувши на дошці оголошень списки груп, які формуються шляхом 

розподілу впорядкованих за алфавітним порядком прізвищ студентів. 

Виключення становлять групи з української та англійської мов: вони формуються на 

рейтинговій основі у відповідності до набраних вами балів за ЗНО.  

Переведення до іншої групи є можливим за умов: 

 отримання дозволу від викладача групи, до якої хочеш перейти; 

 подання заяви-прохання до деканату із обґрунтуванням причин такої 

ініціативи. 

STEP 3 - У першокурсників, яким вдалося роздобути розклад, неодмінно 

виникають запитання щодо його розшифровки. При наявності певних 
відмінностей базові принципи у складанні розкладів деканатами різних 
факультетів залишаються незмінними. Розклад має вигляд таблиці. 

 
 

                                                           
1
 1, 2, 3 т. – номер тижнів, на які призначено заняття з даної дисципліни 

 
2
 Порожня ланка означає, що на дану пару Твоїй групі не призначено 

заняття -  у Тебе «Вікно». 

 
3
 Англійську мову у кожної групи викладають різні викладачі, тож 

орієнтуватися вам потрібно на  номер своєї групи. 

 
4
 А26– скорочена назва курсу  «Англійська мова», де 26 - номер групи. 

Аналогічна розшифровка у ОМА1 (основи математичного аналізу). 

 
5
 4-322 – перша цифра 4 вказує на номер корпусу; 322 – це номер аудиторії, 

де цифра 3  вказує на поверх. 
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1 пара 8:30 – 9:50 доц. Копець Л.В. Основи психології 
та педагогіки (л)  1,2,3,4 т. 

1
 1-217 

2 пара 10:00 – 11:20 
1
 

1-217 

 

3 пара 
11:40 – 13:00 

Англійська мова
2
 -1 (с) 1- 4,6,7тиж. 

А20 Шугай А.Ю.  – ауд.3-412а; А23 
Бачинська Л.Л – ауд.8-9; А26 

3
   Доб'я 

О.О.  - ауд.1-129
 

 

4 пара 

13:30 – 14:50 

Доц.. Захарійченко Ю.  Основи 

матаналізу (л) 

Доц.. Захарійченко Ю. ОМА1 (с) 9-14 

т., доц.. ю. ОМА2 Митник (с) 9-14 т. 

3-302 

5 пара 15:00  - 6:20  4-322
4
 

     

День 

тижня 

                      

№ пари Час початку – 
закінчення 

<Викладач>    < Назва курсу> 
Номер 

аудиторії 

с. (с) – семінарські  (практичні) заняття.  

Їх відвідування є фіксованим та передбачає 

одержання балів.  

Такі заняття зазвичай проводяться не з 

початку семестру, а з 2-3-го тижня - у 

групах. Відвідування семінарів є 

обов’язковим. 

 

Кожна  пара  триває 1 академічну годину = 1 

год. 20 хв. 

Перерви між парами становлять  10 хв.; 

виняток  - перерва між 2-ою та 3-ою парами – 

20 хв. (11:20 – 11:40) 

Велика перерва – між 3-ою та 4-ою парами 

триває 30 хв. (13:00 – 13:30) 

 



Оцінювання  
 
Оцінювання відбувається за рейтинговою 100-бальною шкалою, яка 

побудована за акумулятивним принципом: кожному заняттю, письмовій або 

контрольній роботі, заліку або іспиту відводиться певна частка балів від 100. 

Перш ніж розпочати підготовку до семінарів, ретельно ознайомся з 

тематичним планом курсу - документом,  в якому прописана структура  

дисципліни (основні питання для вивчення), детально викладені вимоги до 

студентів, а також критерії оцінювання та складові 100 балів -  умови рейтингу 

(темплан зазвичай студенти отримують на першій лекції, або його надсилає 

викладач на спільну електронну скриньку). Тут  вказані дедлайни (терміни 

здачі) для всіх робіт, які ти повинен виконати з даної дисципліни. 

 

Наприкінці семестру з кожної дисципліни студенти складають залік або 

іспит. У разі отримання оцінки від 0 до 59 балів потрібно дістати так званий  

«бігунок» -  дозвіл на перескладання іспиту. Для цього необхідно: 

 написати подання на ім’я декана з проханням перескласти іспит;  

 отримати дозвіл  викладача (його «не заперечую» на Твоєму поданні); 

 передати цей документ в деканат. 

 

 

 Отримання «незарах.» з нормативної дисципліни зобов’язує студента 

прослухати дисципліну заново:  студент сплачує певну суму (для 2011–12 

навчального року — 455 грн. за 1 кредит ЄКТС) та в наступному році 

переслуховує даний курс.  

Заборгованість із вибіркової дисципліни можна у подальшому «закрити» 

іншою вибірковою дисципліною, проте не варто цим правом зловживати.  

 

Індивідуальний навчальний план &  «загадкові» 
крéдити 
 
Освітні програми в НаУКМА структуровані відповідно до Європейської 

кредитно-трансферної системи (ЄКТС). За цією системою кожному 

навчальному курсу (предмету) залежно від обсягу часу, передбаченого на його 

опанування, відповідає певна кількість кредитів: 

 

1 кредит відповідає 36 академічним годинам 
 

Для опанування бакалаврської програми студент має отримати 240 

кредитів ЄКТС за чотири роки навчання (60 кредитів щорічно). Передбачено 

самостійне формування Тобою власного плану опанування дисциплін на 

кожний навчальний рік: ти сам визначатимеш перелік вибіркових курсів, обсяг  і 

термін їх вивчення.  
Майже дві третини твого ІНП становитимуть нормативні дисципліни, а 

кредити, відведені на вибіркові дисципліни,Ти можеш використати на 

отримання другої спеціальності (minor), опанування сертифікатної програми або 

прослуховування будь-яких цікавих Тобі дисциплін. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бал Іспитова оцінка Залікова оцінка 
 

Стипендія 
(визначається за 
Твоїм середнім 

рейтингом) 
А (91-100) Відмінно 

 
 

 
 
 

Зараховано 
 
 
 
 
 
 
 

Зараховано 

Підвищена 

В (81-90) Дуже добре 
 

 

Звичайна 

 

 
 

 
 

 
 

                                                                                   
 

    …немає 
стипендії 

С (71-80)  
 

 
 
76 балів 
 

Добре 

D (66-70) Задовільно 
 

E (60-65) Достатньо 
 

F (30-59) Незадовільно Не зараховано з можливістю 
перескладання 

G (0-29) Неприйнятно Не зараховано без 
можливості перескладання 



Навчально-методичний 
відділ рекомендує: 
щорічно прослуховувати 
60 кредитів: по 26 в 
осінньому та весняному 
семестрах та 8 у 
додатковій частині 
весняного семестру. 

 

Збільшення навантаження  
– Твій свідомий крок – можливий 
лише з дозволу декану; певним 

гарантом на підтвердження Твоєї 
спроможності опанувати весь 

обсяг обраних курсів слугуватиме 
високий показник Твого рейтингу. 

 

Деякі кафедри на початку 

березня проводять 

презентації своїх курсів. 

Інформацію про ці заходи 

шукай на дошках 

оголошень. 

Алгоритм складання ІНП 
 

Завчасно дізнайся про курси, які 
пропонують кафедри різних факультетів, щоб мати 
змогу обрати ті, що будуть максимально корисними 
та цікавими саме для Тебе. Їх перелік Ти знайдеш на 
дошках оголошень біля кожної кафедри.  

З інформацією про сертифікатні програми Ти 

можеш ознайомитися на офіційному сайті НаУКМА у рубриці 

«Факультети». У випадку, якщо бажаний курс не 

відбувся, в подальшому слідкуй за можливістю 

прослухати його  протягом наступних років. Май на 

увазі, що можлива поява нових курсів, які до цього 

не викладались.  

 У березні протягом 2 тижнів у визначений 

деканатом термін відбуватиметься запис на 

курси і формування ІНП на наступний навчальний рік. Попередньо від 

методиста факультету Ти отримаєш інформацію про кількість кредитів, 

відведених на опанування професійно-орієнтованих і вибіркових 

дисциплін, та порядок запису на їх прослуховування. 

 Через старосту з деканату Ти отримаєш спеціальний бланк у двох 

примірниках: один заповнений примірник 

залишиться у Тебе,  другий повернеться 

методисту. 

 Увага! Річне навантаження з професійно-

орієнтованих і вибіркових дисциплін не 

повинно перевищувати 60 кредитів на рік! 

  На 4 роки навчання 240 кредитів надаються 

безкоштовно студентам, які навчаються за 

державним замовленням, і в рамках стандартної оплати за навчання — 

студентам-контрактникам. У випадку обрання більшої кількості додаткових 

дисциплін перевищена кількість кредитів сплачується за встановленим 

тарифом. 

 При визначенні вибіркових 

дисциплін слід звернути увагу на 

такі моменти: слідкувати за 

тижневим навантаженням та 

кількістю годин, які займатиме 

обрана тобою дисципліна (їх сума не має перевищувати 30 аудиторних 

годин на тиждень).  

 Завершальним етапом вибору дисципліни є її внесення до отриманого 

бланку та затвердження підписом методиста відповідної кафедри. 

 Обидва примірники заповненого бланку Ти особисто здаєш 
в деканат на затвердження, після чого один примірник Тобі 
повернуть.  

 Внесення остаточних коректив до плану можливе протягом 
0-го тижня осіннього семестру (тижня корекції) за умови 
звернення студента з умотивованою заявою до деканату, 
після чого всі обрані дисципліни вважаються обов’язковими 
до вивчення. 
 
Могилянські міфи з заліком на закуску 

  
Курс «Застосування принципів Болонського процесу в НаУКМА» 

покликаний сформувати в Тебе уявлення про засадничі принципи діяльності 

нашого університету та його 

підрозділів. В рамках цього курсу Ти 

дізнаєшся про відродження Академії; 

про формування індивідуального 

навчального плану, ЄКТС та про кроки 

до одержання могилянського диплому;  

прослухаєш лекцію від викладача 

кафедри фізичного виховання, на якій 

отримаєш детальний інструктаж про 

практичні заняття, складання залікових 

нормативів та проходження медогляду; 

ознайомишся з особливостями організації 

навчального процесу в НаУКМА; в межах 2 

семінарських занять ти дізнаєшся, як користуватися бібліотекою, скарбницею її 

колекційних видань та періодики, а також цінними ресурсами електронної 

бібліотеки; семінар психолога - консультанта остаточно налаштує тебе на 

навчальний процес.  

Усі перелічені теми лекцій та семінарських занять, їх змістовні пункти є 

досить корисними і цікавими, однак не втрачай пильність: по завершенню цього 

коротенького ознайомчого курсу на тебе очікує перший залік, оцінка за який 

першою потрапить на сторінку Твоєї заліковки.  

 



Інструкція користування 
бібліотеками: 

www.library.ukma.kiev.ua 

у верхньому правому кутку 

банер 

«Довідник користувача. Що? 

Де? Коли? Як?»: інформація 

про процес замовлення та 

отримання книжок, 

розклад видачі основних 

підручників   для першокурсників 

на початку року. 

Бібліотека 
 

У НаУКМА нараховується 

шість бібліотек.  

На початку навчання Тобі 

знадобиться Бакалаврська 

бібліотека Тетяни та Омеляна 

Антоновичів, Дослідницька та 

Філологічна бібліотеки. Усі книги зі 

списку літератури, який злякав тебе 

в темплані, є саме тут   

 

Навички 

самостійної роботи з 

різними видами 

інформації оптимізують 

час, необхідний  для 

підготовки до семінарів. 

Перш ніж крокувати до 

бібліотеки, здійсни 

пошук в Інтернеті 

необхідної книги в 

електронному вигляді. 

Для зручності та вчасного 

забезпечення студентства 

необхідним учбовим матеріалом на 

кожного студента Могилянки 

заведена власна електронна полиця 

(віконце «Формуляр»), яка дозволяє 

здійснювати замовлення та 

дізнаватися про 

наявність примірників 

дистанційно.  

 

Враховуй те, що лише частка книг та видань 

знаходиться в читальних залах бібліотек, а більшість з них - у сховищах. Тож 

книги потребують завчасного замовлення, яке здійснюється в електронному  

вигляді та виконується протягом кількох діб. Повідомлення про його виконання 

надійте на Твою електронну скриньку; туди ж надходитимуть нагадування про 

закінчення терміну видачі. 

 Здійснивши процедуру пошуку певної книги в електронному 

каталозі, Ти дізнаєшся про статус необхідного Тобі примірника: вільний 

доступ у  читальній залі або можливість його видачі на певний термін.  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Стипендія 
 
Якщо одного чудового дня наприкінці місяця у першому корпусі  Ти 

натрапиш на натовп студентів з загадковими посмішками «на всі 32», знай, що 

причина такого скупчення – стипендія, нарахована на картки. Дата заповітна та 

омріяна, до якої щомісячно ведеться зворотній відлік усіх студентів-

бюджетників… 

Стипендія нараховується  на стипендіальну картку від «ПриватБанку». 

Для її виготовлення знадобиться близько місяця, тому  першу стипендію (за 

вересень) Ти отримаєш у касі відділення «ПриватБанку» (3 корпус 1 поверх), а 

надалі будеш знімати її з власної картки, користуючись банкоматами.  «Запуск 

двигуна» для виготовлення стипендіальної картки потребує: 

 Заповнення банківської анкети  (видаються старостою на початку 

навчання і після заповнення йому повертаються);  

 Твоєї фотокартки (3х4) з ПІБ на зворотній стороні; 

 Тремтливого очікування інформування про завершення процедури 

виготовлення Твоєї картки, яке надійте на Твій телефон у формі 

СМС-повідомлення.  

Протягом першого семестру усі студенти-бюджетники отримують 

стипендію. Надалі все залежитиме від Твоїх успіхів у навчанні: звичайна 

стипендія нараховується лише за умови  середнього рейтингу від 76 балів, 

підвищена – від 91 булу і вище. 

P.S.: у Тебе є можливість відкриття першої ощадної та кредитної картки 
(детальнішу інформацію Ти отримаєш у працівників «ПриватБанку»). 
 

http://www.library.ukma.kiev.ua/


Староста 
 
Студентське самоврядування надає 

можливість проявити власну ініціативу, 

залучитись до участі у громадській діяльності 

та студентських організаціях (Спудейському 

братстві, Колегії), а також зробити свій внесок у 

розбудову Могилянки задля її процвітання. 

Посередником у роботі деканату зі 

студентами виступає староста, який обирається 

шляхом демократичних виборів з числа одногрупників.  

Успішна організація навчального процесу  потребує на посаду старости 

людину, яка є інструментальним лідером, здатна зважено приймати рішення, 

організувати колектив у згуртовану сім’ю. Староста має бути раціонально 

мислячою, енергійною, гарно організованою  та відповідальною (!) людиною. 

Ваш вдалий вибір – запорука поінформованості та включеності у студентське 

життя – насичений калейдоскоп яскравих подій. 

1. Зусиллями старости має бути створена спільна для студентів вашої 

спеціальності електронна скринька. На неї надходитиме:  

 корисна інформація з деканату: розклад занять і сесій, повідомлення 

про важливі заходи, цікаві події та зустрічі (семінари, лекції, 

презентації, майстер-класи, святкування); тут розміщуватиметься 

інформація про поточні конкурси та гранти, у яких ви можете взяти 

участь, тож уважно слідкуйте за інформаційним оновленням! 

 від викладачів: завдання, матеріали для підготовки до семінарів, 

зразки робіт, а також посилання на певні джерела + практичні 

поради та on-line консультації; 

 для студентів спільна електронна скринька (± група на сайті) – місце 

обговорення організаційних моментів, узгодження ідей та пропозиції 

щодо організації дозвілля, а також кооперації та координації зусиль 

для виконання певних завдань (особливо це є актуальним в 

контексті проведення групових або колективних проектів – 

презентацій, досліджень тощо).  

 

2. Проїзні на різні види транспорту (які бувають комбінованими, наприклад: 

«Метро-трамвай», «Метро-тролейбус» тощо) завчасно замовляються через 

старосту на кожен місяць навчального року. 

  

Відпрацювання 
 
Твій внесок у розбудову НаУКМА за 

корпоративною угодою може бути здійснений шляхом 

стажування або відпрацювання в підрозділах 

університету протягом 200 годин ЩОРІЧНО.  

Тобі слід звернутися до Центру кар’єри та 

працевлаштування (JCC), що знаходиться в 4-му 

корпусі на 1-му поверсі, для отримання спеціального 

бланку, де буде фіксуватися кількість напрацьованих тобою годин. Тут Тобі 

нададуть інформацію про вакансії на стажування, завдяки якому Ти набудеш 

досвіду роботи в колективі над різними проектами в різних галузях, а також 

будеш залучений до розробки, організації і проведення різних заходів.  

При бажанні є нагода переключитись з інтелектуального навантаження 

на фізичне: Твоя допомога у господарській службі чи робота в бібліотеці 

принесуть користь нашому університету. Інформація про можливі місця для 

відпрацювання постійно з’являються на дошках оголошень. 

Невідпрацьовані години можна замінити фінансовим внеском на 

розбудову Академії. 

 

Медогляд 
 
Так, так… це надокучливе слово фігурує і у вищих навчальних закладах . 

Про графік проходження медогляду в Київській міській студентській поліклініці 

Ти дізнаєшся у старости та на дошках оголошень біля деканату та кафедр. 

Ретельно дотримуйся інструктажу, щоб не збагатити своє безтурботне життя 

зайвими клопотами.  

Завчасно подбай про наявність медичних довідок, які засвідчують 

проблеми зі здоров’ям: їх надання під час медогляду матиме вирішальну роль 

при визначення Твоєї належності до відповідної групи на заняттях фізичного 

виховання: спеціальної чи основної. Варто зауважити, що нормативи, вимоги та 

навантаження у групах суттєво відрізняються, тому зважай на особливості свого 

організму. Більш детальну інформацію Ти отримаєш від викладачів кафедри 

фізичного виховання, які з особливою увагою та компетентністю поставляться 

до Твоїх фізичних здібностей, подбають про Твій комфорт в межах практичного 

курсу з цього предмету. 

Київська міська студентська поліклініка, станція метро «Політехнічний 

інститут», вул. Політехнічна 25/29. Телефон (044) 236 32 04.  

 
 



Адаптаційний період 

першокурсників триває 

в середньому від 4 до 6 

місяців. 

 

Увага! Джинси&кеди для 

викладача не виглядають 

переконливою 

альтернативою 

спортивним 

штаням&кросівкам 

Фізична культура 
 
Незважаючи на те, що дисципліна «Фізичне 

виховання» є нормативною позакредитною, Ти 

маєш сумлінно поставитися до її опанування.  

У третьому корпусі розташований увесь 

спортивний арсенал: спортивна зала - на 2-му 

поверсі,  тренажерна зала – на 0-му; роздягальня 

для представників чоловічої статі – на 3-му, а для 

жіночої – на 4-му поверсі. 

Наявність спортивної форми та присутність на 

заняттях є обов’язковими, а відвідування практичних 

занять – фіксованим. Наприкінці кожного семестру 

протягом 2-тижневого залікового періоду в Тебе 

буде нагода продемонструвати свою вправність та 

успішно здати усі нормативи. 

Деканат із роботи зі студентами 
 
Деканат із роботи зі студентами допоможе Тобі долучитися до 

університетських традицій, інтегрувати в академічну спільноту. Його працівники 

сприяють розвитку студентського самоврядування, координують діяльність 

студентських організацій; поширюють інформацію про конкурси, гранти, 

стипендії, студентські наукові конференції, організовують студентські акції.  

До методиста Ірини Миколаївни Решетової та декана Олександри 

Віталіївни Гуменної Ти можеш звертатися й у разі виникнення якихось 

непередбачуваних подій, що трапилися у Твоєму житті, й в разі потреби поради. 

Деканат із роботи зі студентами розташовано в кімнаті 4-102. Телефон — (044) 

463 71 13. 

 

Психологічна підтримка 
 
Перший курс - час нелегких випробувань, 

який може похитнути внутрішню гармонію, навіяти 

ностальгічний смуток … Не дозволь депресії 

поглинути Тебе з усіма кінцівками! Якщо відчуваєш, 

що вже не в змозі самотужки чинити супротив 

таким невтішним перспективам, звернись до  

професійного психолога-консультанта, який працює 

при деканаті з роботи зі студентами. Звернутися за  компетентними порадами 

ти можеш особисто «тет-а-тет», а також дистанційно: 

www.consultant.ukma.kiev.ua  

Культурно-Мистецький центр 
 
Твоя творча натура прагне самовираження? 

Києво-Могилянська Академія дбає про багатогранний 

розвиток студентства: в нашій академії велика 

кількість гуртків та студій, які здатні урізноманітнити 

твоє дозвілля, подарувати масу нових вражень, 

цікавих знайомств та дружнього спілкування.  При 

академії діють народно-хорова капела «Почайна», 

Ансамбль старовинної музики, театральний центр 

«Пасіка»,  студентський кіноклуб, художня студія «Антресоля», музична студія, 

ансамбль бального та сучасного танцю та безліч інших цікавих гуртків… 

Рекламна презентація гуртків та студій відбудеться на першому тижні, тож 

скористайся нагодою долучитися до того, чого прагне натхненна душа.  

Добрі поради ;-) 

В рамках минулорічної інавгураційної лекції «Не бійся страху. Страх 

студента. Страх громадянина. Страх людини» ректор УКУ отець Борис Гудзяк 

надав усім першокурсникам дві надзвичайно важливі поради: 

 «Будьте собою! Він [Київ] Вас потребує, не бійтесь його норовів. На 

початку навчання для вихідців з інших міст приїзд до столиці – велика подія. Ви 

пропонуєте Києву необхідний йому шарм». 

Могилянка – те унікальне середовище, де юні, палкі серця, об’єднані 

любов’ю до українства та щирим патріотизмом, творять затишок внутрішнього 

клімату, єдину культуру університету, яка являє собою націю у мініатюрі – 

мозаїку, органічне поєднання колориту різних регіонів України: тож ми 

потребуємо саме твоєї особистості, твоєї індивідуальності!... Інтегруючись в наш 

дружній колектив, не забудь збагатити його чарами своєї неповторності! Будь 

собою! 

«Ставайте добрими управителями часу». Отець 

Борис закликав смакувати своє життя, дорожити часом, 

оскільки його бракуватиме завжди: «Непосильними 

здаватимуться обсяги, але пам’ятайте, що не прочитана в 

цьому році книжка не буде прочитана ніколи!»   

http://www.consultant.ukma.kiev.ua/


Із запропонованої 

літератури 

першочергово читай 

основну чи 

першоджерела, а після 

ознайомся з оглядово-

аналітичною. Якщо не 

можеш знайти матеріал 

для підготовки, звертайся 

до викладача. 

 

Тайм  менеджмент  

Мистецтво управління часом потребує 

раціональності та зваженості у 

прийнятті рішень, щоб зробити кожен 

день максимально ефективним і 

яскравим. 

 Щоденне планування допоможе Тобі 

впоратися з більшими обсягами роботи.  

Списки зі справами на день (найважливіші з яких – розташовані вгорі), «to-do 

lists», а також особистий розклад, - Твої найкращі друзі протягом 

навчального року. 

 Пріоритетизація своїх завдань – нагода впевнитись у раціональному 

використанні свого часу та доцільності тих справ, яким Ти присвячуєш свій 

дорогоцінний час. 

 Відмовся від несуттєвих завдань.  Перед тим як погодитися узяти 

додаткову роботу, зваж, чи узгоджений такий крок із Твоїми цілями та 

розкладом.  

 Делегуй. Уважно переглянувши свій  «to-do list» справ на день, виріши, 

які з його пунктів Ти можеш доручити  виконати комусь іншому. 

 Виділи необхідну кількість часу на якісну та продуктивну роботу: одразу 

правильне, хоча й тривале, виконання завдань позбавить Тебе необхідності 

потім виправляти помилки.   

 Практикуй правило «10 хвилин»: розподіляй великі за обсягом, 

часопоглинаючі завдання на менші, виділяй на їх виконання по 10 хвилин 

щоденно, допоки поетапно не наблизишся до їх завершення.  

 Зваж те, як Ти проводиш свій час. Для цього протягом кількох днів 

фіксуй усі свої справи та дії у щоденнику, щоб потім, виявивши проблемні 

моменти,  вирішити, як правильно організувати свій час. Розумно та 

зважено розподіляй кожну годину доби. 

 Обмеж розваги, виділи час  (певні календарні дні)  для здійснення 

великих проектів, протягом якого сумлінно попрацюй (уникни відволікаючих 

факторів: зачини свої двері, вимкни телефон та e-mail).  

 Добре висинайся та харчуйся, не забувай про регулярні фізичні 

навантаження, оскільки здоровий спосіб життя здатен покращити Твою 

зосередженість на роботі та підвищити продуктивність праці.   

 Роби перерви, коли потрібно. Перенавантаження та стреси можуть 

вибити з колії та згорнути  Твої спроби організувати свій час. Візьми 

відпустку, вчасно відпочинь та поповни свій заряд енергії.
1
 

                                                           
1
Перекладено та адаптовано за електронним джерелом 

[http://www.mayoclinic.com/health/time-management/WL00048 ] 

Самостійна робота  
 
Сумлінність та вмотивованість під час самостійної роботи сприяє 

успішності та досягненню високих результатів у навчанні. Кілька практичних 

порад: 

 Уважно слідкуй за дедлайнами (крайній термін подання) робіт у 

тематичному плані кожної дисципліни, щоб вони не виявилися для Тебе 

неочікуваними.  

 Перш ніж здійснити якусь подорож, тимчасово 

покинути стіни Alma Mater, подбай про те, 

щоб завчасно забезпечити себе усіма 

необхідними ресурсами – літературою, 

першоджерелами, конспектами, чітко 

сформульованим завданням. 

 Написанню письмових робіт зазвичай передує 

прочитання певного обсягу літератури з 

обраної теми, ознайомлення з необхідним  

матеріалом, побудова теоретичного підґрунтя 

для створення Твого дебютного «шедевру». 

 Застосування тайм-менеджменту буде найбільш доречним! Розроби 

план, відповідно до якого ти зможеш раціонально розподілити зусилля 

та навантаження, визначивши структуру кожної роботи.  

Конспектикус нотуватикус 
 
Конспекти є досить цінними ресурсом для 

підготовки до іспиту або заліку, тож варто 
якнайшвидше опанувати майстерність 
швидкісного конспектування, щоб оптимізувати 
процес запису лекцій.  

 Формулюй думки викладача тезами, 

не намагайся відтворити його текст дослівно, а занотовуй основні 

положення, при чому у зручний ДЛЯ ТЕБЕ спосіб, щоб потім Ти мав 

нагоду легко відтворити суть прослуханого матеріалу (опускай вставні 

конструкції та слова, афоризми); 

 Використовуй символи та умовні позначення деяких слів або фраз 

для більш швидкісного конспектування; 

 Використовуй яскраві кольори для тем, заголовків, підтем, 

визначень понять тощо, - так значно легше зорієнтуватися у своєму 

конспекті; 

http://www.mayoclinic.com/health/time-management/WL00048


Ксерокопії чужих конспектів навряд чи стануть Тобі у нагоді: не почута 

інформація буде частково втраченою і незрозумілою з загадкових ієрогліфів 

одногрупника. 

 Роби поля – відступи з лівої сторони; це дає нагоду доповнювати, 

дописувати потім якийсь матеріал, проставляти дати, нумерацію лекцій, 

дописувати коментарі; 

 Розташовуй текст структурно, схематично або блоками для того, 

щоб він являв собою взаємопов’язану комплексну модель. 

 

 

Від теорії до практики: корисні дрібнички 
 

 завчасно подбай про те, щоб забезпечити собі цілодобовий доступ до 

Інтернету (в гуртожитку чи на квартирі): відтепер цей функціональний 

інструмент знадобиться Тобі для підтримки постійного «інформаційного 

тонусу»,  для здійснення пошукових операцій та зв’язку (інформування в 

Могилянці відбувається в електронному вигляді).  

 збираєшся на пари - не забудь узяти з собою носій  інформації 

– флешку - така корисна річ завжди станеться в нагоді. 

 удосконалюй навички швидкісного читання: обсяги літератури 

для прочитання неодмінно вразять тебе в контексті 

катастрофічно короткого (як тобі спочатку 

видаватиметься) проміжку часу, відведеного на це. 

 навчися друкувати всліпу зі швидкістю 

плину своїх думок У 21 столітті це аналогічно умінню 

писати ручкою у 20-му, тож вправляйся у Word. 

 кооперуйся з товаришами «по нещастю» : разом значно легше 

долати труднощі першого курсу, період адаптації та якнайшвидше 

призвичаюватися до ритму та вимог студентського життя. 

 Консультуйся (без зловживань) з викладачами та методистами: 

адреси електронних скриньок надані Тобі викладачами не для загального 

розвитку, а для спілкування; за порадами сміливо звертайся до досвідчених 

старшокурсників, які самі не так давно розпрощалися зі статусом фрешиків.  

 не ігноруй кольорові папірці та афіші на дошках оголошень: тут 

завжди знайдеться щось цікаве, корисне та необхідне саме для Тебе.  

 Спробуй якомога швидше розібратися з довідково-пошуковою 

системою Могилянської бібліотеки: опануй правила (алгоритм) користування 

Формуляром, здійснюй замовлення літератури в електронному вигляді, та 

не забувай вчасно повертати книжки 

 З’ясуй свою групу на кожен предмет, не полінуйся скласти розклад на 

кожен тиждень (без урахування інших груп та потижнево пронумерований) і 

роздрукувати його, розмежувавши різними кольорами лекції та семінари: 

так збільшиться ймовірність нічого не забути, все встигнути і не розгубитися 

в потоці нових зобов’язань. 

 Залучися до мистецьких, творчих гуртків для розкриття своїх талантів 

– КМЦ чекає на тебе. 

 Не забувай про повноцінне харчування: їдальня – порятунок при 

необхідності вчасного поповнення енергії для нормального функціонування 

організму.  Пам’ятай, що сили та витривалість тобі неодмінно знадобляться. 

 

«Вікна». Що робити і куди подітись? 

Півтори години (з урахуванням перерви) вільного часу потребують 

раціонального або, щонайменше, приємного використання. Можливі варіанти: 

1. Підготуватися до найближчого семінару, 

наступних пар: 

 попрямувати в їдальню (варіант 

прийнятний для тих, хто здатен 

сконцентруватися за несприятливих 

умов і не відволікатися на симфонію звуків, 

дзвін посуду, галас та метушню голодних студентів); 

 пошукати вільну аудиторію у своєму корпусі; 

 попрямувати в одну з бібліотек: гарна атмосфера та затишок  

гарантовано підвищать продуктивність Твоєї праці. 

 

2. Попоїсти 

3. Помолитися: на території Могиляки розташовані 

Благовіщенська церква та Церква Св. Духа. 

 



До речі, не обурюйся у випадку, якщо вже вкотре не вдається 

потрапити на сайт «В контакті» – то ми, дбайлива могилянська 

спільнота, подбали про те, щоб Тебе нічого не відволікало від 

занять  

 

4. Зробити ксерокопії необхідної літератури.  

5. Позависати у USIC (UKMA student Internet center - «юзік» у народі) – 

велика кількість комп’ютерів з Інтернетом – простір для  байдикування.  
 

 

6. Пограти на фортепіано в КМЦ. Могилянка – настільки творчий заклад, що 

тут  навіть охоронці КМЦ волею-неволею є шанувальниками класичної 

музики. Є бажання урізноманітнити репертуар для них? – Вперед! 

Наявність елементарних музичних навичок  обов’язкова . 

 

7. Порелаксувати, відпочити та набратися нових сил. За порадами 

Г.Сковороди, будь ближчим до природи -  влаштуйся на 

травичці чи на лавках: 

 в  парку біля пам’ятника П. Сагайдачному, біля Г. 

Сковороди, за КМЦ, або ж на больничці*; 

 напроти 9-го корпусу підземний перехід і спуск на 

набережну –  є нагода помилуватися Дніпром; 

 

8. Ознайомитися з найближчими визначними місцями  столиці: 

 Зовсім поруч, на Подолі – музеї Чорнобиля  та Українського 

Гетьманства; 

 вештатися Андіївським узвозом будь-якої пори року – це 

прикольно, а  вражаючий київський Мон Мартр та сувенірні ятки – 

просто знахідка для романтиків та творчих особистостей; 

 Фунікулер на Поштовій площі чекає на тебе (віддаленість -1 

станція метро: 15 хв пішки, 4 хв – на метро). 

 

 

 
 

 

 

 

9. Жвавим студентам в теплу пору року радимо узяти з собою «Фрізбі» або 

волейбольний м’яч: на плацу найліпші умови для активної гри. 

Компанія завжди знайдеться, а гарний настрій та заряд бадьорості 

гарантовані.  Для Могилянки такі дивацтва цілком прийнятні  

 

 

 

Не полінуйся зазирнути – не пошкодуєш  
 

«Календар-довідник НаУКМА» - щорічне презентаційно-

інформаційне видання, яке Ти отримаєш 1 вересня під час знайомства з 

факультетом і викладачами 

 

Адреса офіційного веб-сайту НаУКМА: www.ukma.kiev.ua  

 

Інформаційні ресурси Moodle – електронна програма: календарні 

плани, тестові варіанти екзаменаційних завдань, інтерактивна система.  

Персональний журнал Сергія Квіта: http://kvit.ukma.kiev.ua/ 

 

НаУКМА у Facebook: 

 фан-сторінка Serhiy Kvit   

 Відкрита група National University of "Kyiv-Mohyla Academy" 

(NaUKMA)   

 Сторінка Підтримую Києво-Могилянську академію 

 

Перейшовши за цим посиланням: http://fileshare.in.ua/f37486 та протягом 

лічених годин здійснивши завантаження архіву, Ти заощадиш свій час і гроші, а 

замість  сонливого очікування черг до ксероксу, в твоєму розпорядженні 

опиняться електронні версії книжок та підручників з англійської на перший рік 

навчання. [Пароль до відкриття архівних документів – фснст]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ukma.kiev.ua/
http://kvit.ukma.kiev.ua/
http://www.facebook.com/pages/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9-%D0%9A%D0%92%D0%86%D0%A2/150977928317853
http://www.facebook.com/#!/groups/2305828143/?id=10150287154928144
http://www.facebook.com/#!/groups/2305828143/?id=10150287154928144
http://www.facebook.com/#!/pages/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E-%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8E/181139331912553


 

Схема університетського містечка 
І академічне містечко 

1 корпус 

• С лужба Президента НаУК МА 

 Могилянська книгарня 

• Філологічна бібліотека 

• Факультет гуманітарних наук (ФГН ) 

• Факультет інформатики (ФІн) 

• Студентський відділ кадрів 

• Інформаційно-комп’ютерний центр 

2 корпус 

• Лабораторії ФПрН 

• Видавничий дім «КМ Академія» 

• Кав’ярня 

3 корпус 

• Факультет природничих наук (ФПрН) 

• Кафедра англійської мови 

• Кафедра української мови 

• Кафедра фізичного виховання 

• Спортивна зала 

• Господарські служби 

• Трапезна «Академія» 

10 корпус 

• Бібліотека Антоновичів 

Староакадемічний корпус 

• Дослідницька бібліотека 

• Мистецька бібліотека 

• Конґреґаційна зала 

• Читальна зала періодики 

• Центр візуальної культури НаУК МА 

• Благовіщенська церква 

Історико-музейний центр НaУКМА 

• Центр «Музей української звитяги»: 

- Будинок Галшки Гулевичівни 

- Церква Святого Духа 

- Поварня братського монастиря 
• Сонячний годинник 

 

ІІ академічне містечко 

4 корпус 

• Факультет правничих наук (ФПвН) 

• К иєво-Могилянська бізнес-школа (kmbs) 

• Могилянська школа журналістики 

• Американська бібліотека В. К итастого 

• Бібліотека - Музей - А рхів О. Пріцака 

• Деканат із роботи зі студентами 

• Центр кар’єри та працевлаштування 

• Студентський інтернет-центр (USIC) 

• Студентська Колегія 

• Спудейське братство 

5 корпус 

• Відділ зв’язків із громадськістю (PR) 

• Відділ міжнародного співробітництва 

• Наукова частина 

6 корпус 

• Факультет економічних наук (ФЕН ) 

• Факультет соціальних наук 

і соціальних 

технологій (ФСНСТ ) 

• Ш кола охорони громадського здоров’я 

Культурно-мистецький центр 

• Г алерея мистецтв ім. О лени Замостян 

• Г алерея «ПідWALL» 

• Т ворчі студії НаУК МА 

• С тудентська їдальня 

7 корпус 

• Британська рада в У країні 

• Ґете-інститут 

8 корпус 

• Маґістеріум 

• Д окторська школа НаУК МА 

9 корпус (бурса) 

• Приймальна комісія 

• Освітні студії КМА 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

Gaudeamus 

 

Gaudeamus igitur, 2 

Juvenes dum sumus! 

Post jucundam juventutem, 

Post molestam senectutem 

Nos habebit humus! 2 

Vivat Academia! 2 

Vivant professores! 

Vivat membrum quodlibet! 

Vivant membra quaelibet! 

Semper sint in flore! 2 

Vivat et res publica 2 

Et qui illam regunt! 

Vivat nostra civitas, 

Maecenatum caritas, 

Qui nos hic protegunt! 2 
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