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Інформаційно-аналітичний бюлетень відділу аспірантури та докторантури, випуск № 4, 2015 рік

Міжнародний поступ ЖДУ
університету буде відкрито відділення підготовки
іноземців до вступу у вищі
навчальні заклади України;
д) на 30–40 % збільшиться присутність резу л ьта т і в д о с л і д ж е н ь
наших викладачів у міжнародному науковому інформаційному просторі,
а наші наукові видання
будуть представлені у
більшості провідних наукометричних базах тощо.

тиву (зокрема інститутів,
факультетів), а не лише
окремих ентузіастів.
– Що потрібно вміти і знати сучасному
молодому науковцю,
щоб бути затребуваним і конкурентоздатним у світі?
– Я б визначив п’ять
вимог, які забезпечують
успіх не лише молодого
науковця, а й будь-якого
молодого фахівця. Перша

Глибокі професійні знання, готовність до самостійного виконання конкретних видів діяльності, уміння вирішувати типові завдання й
оцінювати результати своєї праці, здатність
самостійно здобувати нові знання і вміння з відповідного фаху, знати іноземні мови.

– Петре Юрійовичу, якою Ви бачите
міжнародну діяльність університету
через 10–20 років?
– Якщо ми збережемо
позиції інтегрування у світовий освітній і науковий
простір і щороку будемо
нарощувати цей потенціал
(а ми маємо це зробити!!!),
то через десять років буде
так, що:
а) частка зарубіжних
викладачів і кандидатів,
які залучаються для роботи в університеті, складатиме 7–9 % від загальної
кількості нашого професорсько-викладацького
складу;

б) 50 % наших викладачів володітимуть іноземними мовами, що значно
стимулюватиме імплементацію результатів міжнародних освітніх та дослідницьких проектів;
в) буде реалізований
наш проект дводипломної освіти в партнерстві
із зарубіжними освітніми
центрами (бакалаврат,
магістратура), на 10–15 %
збільшиться частка обмінів серед викладачів та
студентів університету із
зарубіжними закладами
вищої освіти;
г) утричі посилиться
експорт освітянських послуг університету. На базі

Щиро вірю, що якщо не
учасником, то свідком цих
змін я буду.
– Нині в університеті навчає тьс я
багато студентів-іноземців. Чи є, на Вашу
думку, перспектива
навчання цілих груп
студентів-іноземців у
майбутньому?
– Перспектива така є,
вона передбачена нашим
«Стратегічним планом
розвитку університету». В
ідеалі ми можемо збільшити кількість іноземних
студентів до 10 % від загальної кількості студентів
денної форми навчання.
Але щоб реалізувати цей
план, потрібна мобілізація зусиль усього колек-

– глибокі професійні знання, готовність до самостійного виконання конкретних видів діяльності,
уміння вирішувати типові
завдання й оцінювати результати своєї праці, здатність самостійно здобувати нові знання і вміння з
відповідного фаху, знати
іноземні мови. Друга –
здатність до постійного
професійного зростання
і підвищення кваліфікації,
а також реалізація себе
у професійній площині.
Третя – адекватне уявлення про свої соціально-професійні можливості
і володіння технологіями
подолання професійних
деформацій.
Закінчення на 2-й стор.
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Четверта – знання й уміння взаємодії з громадськими інститутами
і людьми, а також оволодіння прийомами професійної комунікації та
поведінки. П’ята – здатність і вміння
діяти у складних межових ситуаціях, які вимагають холістично-нелінійного мислення й нетипових рішень.
На цій основі молодий науковець має бути націленим на зміну
усталених концептів, піддавати сумніву абсолютність і беззастережну
істинність попередніх висновків і
технологій, впевнено шукати нові.
Він має не лише нелінійно мисли-
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– Чим, на Вашу думку, вирізняється навчальний процес
за кордоном?
– Повірте, у Європі й у світі загалом є різні університети. Більшості
з них ми нічим не поступаємось. Багато з них бажали б із нами дружити
і співпрацювати. Переконаний, і їм
у нас багато чому можна навчитися. Кажу це не як екскурсант, а як
людина, яка бачила життя закордонних університетів зсередини.
Звісно, європейські університети
мають перед нами перевагу в глибоких історичних традиціях, могутній науково-дослідній базі та фі-

У Європі й у світі загалом є різні університети. Більшості з них
ми нічим не поступаємось. Багато з них бажали б із нами дружити
і співпрацювати. Переконаний, і їм у нас багато чому можна навчитися. Кажу це не як екскурсант, а як людина, яка бачила життя
закордонних університетів зсередини.
ти, бути проникнутим процесами
інноваційності, а бути здатним
приймати блискавичні рішення за
умов безконтрольності, чітко усвідомлювати наслідки власної діяльності та нести відповідальність за
їх результати.
– Чи читали Ви лекції за
кордоном?
– Мені доводилося стажуватися та читати лекції в університетах
США, Німеччини, Франції, Польщі,
Туреччини, знайомитися з освітою
Ізраїлю, Македонії, Фінляндії та виступати з доповідями на наукових
конференціях інших країн світу.
Правда, в основному ця міжнародна діяльність була пов’язана із 90ми роками минулого століття. Тоді
я активно пропонував зарубіжним
університетам не лише суто професійні (філософські) проекти, але
й реформаторський освітянський
проект «Освіта ХХІ століття». І в
США, і в Німеччині з цікавістю й
повагою ставилися до моїх пропозицій, пов’язаних із концепцією
освіти майбутнього. Я провів у цих
країнах багато часу в різноманітних дискусіях, мав безліч зустрічей з професорами університетів
та їх керівництвом. Були закладені
основи спільних проектів, і на цій
основі у США мені запропонували
увійти в знаменитий Міжнародний
нью-йоркський клуб «Лідерство в
освіті», з яким я тривалий час активно співпрацював.

нансово-економічній незалежності,
«захмарною» (порівняно з нами)
заробітною платою професорсько-викладацького складу. Тому
в усіх країнах, де мені доводилось
бувати, переконані, що якісна освіта
дорого коштує.
Щодо навчального процесу,
то за кордоном він має те, чого
нам сьогодні не вистачає. По-перше, це потужна інтеграція вищої
освіти й науки, а звідси – високий
рівень дослідницької компетентності здобувачів вищої освіти та
відсутність «сірих» викладачів.
По-друге, висока мобільність викладачів та студентів. По-третє,

перше стан душі людини, а не її соціальний статус. Студенти різних країн
без проблем знаходять спільну мову
між собою, легко адаптуються до
нових обставин. А якщо якась відмінність і є, то тільки в прагматизмі.
Європейця цікавлять знання не заради знань, а знання, за допомогою
яких він зробить своє життя кращим.
Він із першого курсу розуміє, задля
чого навчається в університеті, знає
ціну добротної освіти. І ще одне: європейський студент мобільний завдяки знанню іноземних мов. Сьогодні без цього досягти успіху в житті
дуже важко.
– Які мови, крім англійської,
варто вивчати?
– Звісно, що більше мов знаєш, то
краще. Це тільки на користь сучасному фахівцеві. Але, враховуючи обсяги носіїв офіційних мов, геостратегічний фактор та науково-технічний
потенціал тих чи інших країн у світі,
я б розмістив пріоритетність вивчення мов (крім англійської) таким
чином: китайська, хінді, іспанська,
російська, французька, арабська,
японська, німецька і т. д.
– Як Ви ставитеся до наукометричних баз і спроб створити український індекс наукового цитування?
– Із цього приводу існують різні
думки серед науковців, особливо
вітчизняних. Але це вимога часу. Від
неї залежить упізнаваність учених,
їхня мобільність, чесна конкуренція в регіональному, вітчизняному
й міжнародному освітньо-науковому просторі. Усе це я, як ректор, не

Студент – це найперше стан душі людини, а не її соціальний
статус.
акцент у навчальному процесі не
на об’ємні теоретичні курси, а на
практичні заняття, які ґрунтуються
на «педагогіці співробітництва».
По-четверте, висока академічна,
організаційна та фінансова автономія зак ладів вищої освіти,
забезпечення справедливої конкуренції. По-п’яте, тісний зв’язок
із виробництвом, відпрацьовані
ефективні механізми співпраці вищої школи з ринком праці тощо.
– Чи відрізняються українські студенти від студентів інших країн?
– Практично нічим наш студент
не відрізняється. Студент – це най-

тільки підтримую, але й докладаю
максимум зусиль для реалізації цього проекту.
– Ваші побажання науковцям університету з нагоди Дня
науки.
– Зичу всім науковцям університету віри в себе, невичерпного
ресурсу гідності, інтелектуального
неспокою, міцного здоров’я, оптимізму й заможного життя наперекір
нашій освітянській та науковій долі.
Інтерв’ю провела
провідний фахівець
відділу аспірантури та докторантури

Коваль Т. В.
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ЖДУ в міжнародному
науковому просторі

Міжнародна робота в Житомирському державному університеті імені Івана Франка здійснюється
відповідно до закону «Про вищу освіту», розпоряджень Міністерства освіти і науки України, згідно
зі Стратегічним планом розвитку Житомирського державного університету імені Івана Франка на
період з 2010 до 2020 р., відповідно до наукових тем кафедр навчально-наукових інститутів та факультетів університету, науково-дослідних центрів та шкіл.
Співпраця із зарубіжними партнерами здійснюється згідно з міжінституційними угодами (на сьогодні їх 40).
Протягом 2014 року Житомирський держ авний університет
імені Івана Франка продовжував
роботу у складі міжнародних консорціумів, приймав почесні делегації, налагоджував співпрацю з
зарубіжними вищими навчальними закладами щодо впровадження
програми академічної мобільності,
навчання за програмою «Подвійний диплом», охоче надавав лекторську кафедру для професорів
із університетів-партнерів (Юрген
Гіллесгайм, Дімітріс Аргіропоулос,
Юзеф Бремер та ін.) та делегував
власних професорів для прочитання лекцій у вищих навчальних закладах за межами України
(Мойсієнко В. М. – Берлінський
університет імені Гумбольдта, Німеччина; Сейко Н. А. – Краківська
академія «Ігнатіанум», Вища школа господарки м. Бидгощ, Польща;
Семенюк. І. С. – Університет імені

Сабахаттіна Заїма, Туреччина).
На базі нашого університету відбувалися цікаві освітні й культурні
заходи, які об’єднують представників освіти з усього світу, розгортають
можливості для розвитку наукової
думки, є перспективними щодо участі в різноманітних міжнародних
проектах та грантових програмах.
ЖДУ в складі міжнародних
консорціумів. Перспективною видається співпраця в межах роботи
Мережі східноєвропейських університетів, до складу якої за ініціативи
ректора університету Петра Сауха
увійшов Житомирський державний
університет імені Івана Франка. Мережа створювалася, щоб зробити існуючі угоди про співпрацю такими,
що справді «працюють». Так, партнерство з європейським вищим навчальним закладом дає можливість
долучитися до подання проектів на
здобуття європейських грантів.
Одним із важливих питань є налагодження співпраці бібліотек учасників Мережі: обмін літературою,

науковими часописами, можливість
доступу до репозитаріїв представників Мережі.
Представниками Мережі планується також заснувати спільне наукове видання, яке висвітлюватиме
правознавчі питання. До редколегії
наукового часопису увійдуть і представники нашого університету. Відзначимо, що досвід видання подібного наукового часопису в нас уже є:
кафедра історії України історичного
факультету ЖДУ імені Івана Франка спільно з Академією «Ігнатіанум»
(м. Краків, Республіка Польща) започаткувала журнал «Intermarum:
історія, політика, культура», перший
номер якого вже вийшов друком.
У квітні цього року ЖДУ імені
Івана Франка увійшов до складу
новоствореного Міжнародного
консорціуму університетів, метою
якого є налагодження і координація
міжінституційної співпраці у сферах
академічної мобільності, наукових
досліджень, технологічних розробок
та інновацій, підвищення конкурен-
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тоспроможності в національному та
міжнародному масштабах.
Міжнародні гранти. Професорсько-викладацький склад ЖДУ має
досвід участі у міжнародних грантових та стипендіальних програмах.
Так, Боцян Т. В. брала участь у стипендіальній програмі ім. Л. Кіркланда, Степанюк І. А. отримала річну
стипендію на стажування за програмою «Fulbright» в університеті Вісконсіна (США), Макарова О. Ю. виборола грант на створення «Cловника
XVII ст. і корпусу текстів до словника»
та редагування «Українсько-польського словника» під керівництвом
професора Варшавського університету Януша Рігера, Мойсієнко В. М.
отримав грант Канадського інституту українських студій Альбертського
університету на реалізацію наукового проекту з історичної діалектології
північноукраїнського наріччя.
Erasmus +: У 2014 році нашим
університетом представлено 6 проектів до Erasmus +:
• «Навчальний курс: Європейський
союз: історія та сучасність» (Венгерська В.В.);
• «Організація й управління Пан’європейською екологічною мережею:
імплементація досвіду ЄС в Україні»
(Гарбар О.В.);
• «Мовна свідомість в інтеграційних процесах Східної Європи від
пізнього Середньовіччя до наших
днів: інтердисциплінарний підхід»
(Мойсієнко В.М.);
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• «Віковий менеджмент у процесах управління персоналом (на базі
практик компаній ЄС)» (Карпюк О.І.);
• «Впровадження європейських
практик етичного бізнесу з гендерною компонентою в Україні» (Остапчук О.В.);
• «Європейська математична освіта:
реалізація особистісно-розвивального підходу» (Семенець С.П).
Виїзди за кордон. 60 науково-педагогічних працівників університету, 40 студентів та 5 аспірантів
здійснили виїзд за кордон для участі
в конференціях, культурно-освітніх
екскурсіях, літніх школах, мовних
курсах, стажуванні та відвідуванні
бібліотек і архівів тощо.
Подвійний диплом. У 2014 році
ЖДУ було здійснено переговори та
підписання угоди щодо впровадження програми «Подвійний диплом» із
Великопольською вищою суспільно-економічною школою (м. Познань, Польща) та Вищою педагогічною школою (м. Варшава). П’ятеро
студентів університету здобувають
освіту в ЖДУ та навчальних закладах
Польщі одночасно.
Участь викладачів і студентів
у міжнародних конференціях та
проектах. Близько 260 викладачів
узяли участь у міжнародних конференціях (очна, заочна, онлайн), за
матеріалами яких здійснено чи підготовлено публікації. Студенти університету долучаються до молодіжних
проектів «Науковий дебют. Сталий

розвиток», Міжнародна лінгвістична
онлайн-конференція для молодих
науковців, Студентська міжнародна
онлайн-конференція «English in interdisciplinary context of life-long Education», «Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень» та ін.
Прийом іноземних делегацій.
За минулий рік ЖДУ прийняв близько 20 іноземних делегацій, представники яких брали участь в організованих на базі ЖДУ конференціях,
семінарах, фестивалях, здійснили
переговори щодо подальшої співпраці. Налагоджується робота із посольствами та консульствами (Чехія,
Індія, Франція, Польща).
Надання освітніх послуг іноземним громадянам. У 2014 році
ЖДУ продовжив ліцензію на право
надавати освітні послуги іноземним
громадянам за акредитованими напрямами, спеціальностями.
На сьогодні в університеті навчається 37 студентів-іноземців з Росії,
Туркменістану, Молдови, Ізраїлю,
Азербайджану, Чехії, Індії, Єгипту.
У цьому навчальному році до
ЖДУ вступило 15 студентів-іноземців, серед яких і ті, що припинили
навчання в Луганській області. Із
2014 року в університеті діє Клуб
студентів-іноземців.
Запрошуємо Вас переглянути
калейдоскоп подій, пов’язаних із
міжнародною роботою університету.
Т. І. Павлінчук, начальник відділу
міжнародних та регіональних зв’язків

12 листопада 2014 року наш університет відвідала
делегація Великопольської суспільно-економічної школи
Метою приїзду до Житомирського державного університету імені
Івана Франка представників Великопольської суспільно-економічної
школи стало проведення переговорів з адміністрацією ЖДУ імені Івана
Франка щодо налагодження наукової співпраці між університетами,

участі студентів та викладачів у стипендіальних програмах та наукових
проектах.
У ході переговорів ректор ЖДУ
імені Івана Франка Петро Саух і проректор Великопольської суспільно-економічної школи Єжи Баб’як
обговорили низку освітньо-науко-

вих питань та окреслили напрями
майбутньої співпраці. Серед них
– програма подвійних дипломів;
програма академічної мобільності
для студентів та викладачів; взаємні
публікації у фахових виданнях навчальних закладів.
У результаті зустрічі між ЖДУ
імені Івана Франка та Великопольською суспільно-економічною школою підписано угоду про співпрацю.
Сторони домовилися здійснювати
обмін науковцями, викладачами та
провідними адміністративними працівниками проводити спільні наукові дослідження та читання лекцій;
організовувати обмін студентами,
матеріалами та науковою і навчальною літературою у різних наукових
галузях, долучатися до спільних
культурних заходів.
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Ми у Східноєвропейській мережі
університетів
Ректор Житомирського державного університету імені Івана
Франка Петро Саух відвідав Люблінський католицький університет імені Івана Павла ІІ, де підписав угоду про створення Східноєвропейської мережі університетів.
Метою діяльності Мережі є партнерська співпраця у проведенні
наукових досліджень, навчання студентів і розвитку наукових контактів.
Співпраця між європейськими університетами-партнерами буде реалізовуватися у десяти основних напрямках. Серед них – спільне застосування
міжнародних грантів і дослідницьких
проектів; обмін дослідженнями та реалізація освітніх послуг; використання
інфраструктури та спільних підприємств; реалізація спільних проектів,
які включають міжнародне навчання; обмін студентами та науковцями;
сприяння співробітництву між університетами та інститутами сектора; дії
на підтримку національних, релігійних та етнічних меншин; підготовка
спільних конференцій та симпозіумів;
підготовка і випуск спільних наукових публікацій; підтримка організації
спільних культурних, мистецьких та
спортивних заходів.
Підписи під історичним документом про створення нового
міжнародного об’єднання вищих
навчальних закладів поставили ке-

рівники університетів Польщі, Грузії, Білорусі, Молдови й України: Тбіліського державного університету
ім. Сулхан-Саба Орбеліані, Барановицького державного університету,
Міжнародного вільного університету Молдови, Дрогобицького державного педагогічного університету
імені Івана Франка, Харківського регіонального інституту Адміністрації
публічної академії при Президентові України, Хмельницького державного університету, Чернівецького
національного університету імені
Ю. Федьковича, Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки, Національного
університету «Острозька академія»,
Тернопільського національного
економічного університету, Житомирського державного університету
імені Івана Франка.
Лідером об’єднання став Люблінський католицький університет імені
Івана Павла ІІ.
Структура мережі складається
з Ради партнерів та бюро. Центром
прийняття рішень визначено Раду

мережі, до складу якої ввійшли ректори університетів-учасників. Основна мета Мережі – партнерська
співпраця у сфері наукових досліджень, навчання студентів і розвиток академічних контактів між
навчальними закладами. Аспекти
діяльності об’єднання: спільна реалізація міжнародних грантів та проектів, заснування міжнародних студій,
організація і проведення спільних
наукових конференцій та симпозіумів, підготовка й видання наукових
збірників, обмін науково-педагогічними кадрами та працівниками адміністрації, співпраця у сфері культури
і спорту.
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Зустріч із секретарем
Посольства Індії в Україні

16 жовтня 2014 року з робочою поїздкою ЖДУ
імені Івана Франка відвідав капітан-лейтенант,
другий секретар Посольства Республіки Індія в
Україні Ракеш Наїн.

Посольство Франції
співпрацюватиме з нашим
університетом

Житомирський університет імені Івана
Франка відвідав Надзвичайний і Поважний Посол
Франції в Україні Ален Ремі.

У ході зустрічі Надзвичайного і Поважного Посла
Франції в Україні з ректором ЖДУ імені Івана Франка було
обговорено низку важливих питань двостороннього співробітництва. Учасники розмови надали особливої уваги
обговоренню напрямів співпраці ЖДУ імені Івана Франка
з французькими вищими навчальними закладами.
«Мета нашого перебування у ЖДУ – налагодити контакти для співпраці»,– наголосив під час зустрічі зі студентами та викладачами університету Надзвичайний і
Поважний Посол Франції в Україні Ален Ремі і запросив
франківців до спілкування. Актуальними для студентів та
викладачів ЖДУ імені Івана Франка були питання культурних, освітніх програм і проектів.
«Сьогодні ЖДУ імені Івана Франка впізнаваний у
Польщі, Німеччині, Чехії. Переконаний, що наша зустріч
з Надзвичайним і Поважним Послом Франції в Україні
Аленом Ремі виросте у серйозні наукові, освітні, культурні проекти. Перспектива співпраці дуже плідна»,–
резюмував перебування делегації Посольства Франції
в Україні у ЖДУ імені Івана Франка ректор Петро Саух.

Під час офіційного візиту другий секретар Посольства Республіки Індія в Україні зустрівся з ректором університету Петром Саухом. На зустрічі було обговорено
низку питань щодо умов навчання та проживання у ЖДУ
імені Івана Франка студентів з Індії, їхнього дозвілля,
спортивного та культурного життя, а також подальшої
співпраці в різних напрямах діяльності університету.
Ректор університету ЖДУ імені Івана Франка Петро
Саух відзначив, що студенти з Індії Саху Ашіс і Сіед Рахіл,
які навчаються на першому курсі інституту іноземної
філології, виявили бажання працювати разом із волонтерами університету в місцевому Житомирському військовому шпиталі.
«Для нашого університету дуже важливо, що студенти
з Індії обрали для навчання саме ЖДУ імені Івана Франка.
Кількість іноземців не тільки створює добрий імідж, а й
додає університету престижу, свідчить про високий рівень навчання, потужний професорсько-викладацький
склад, достойні умови життя, навчання, культурного та
спортивного розвитку студентів. Ми шануємо багаторічні
традиції та звичаї університету, завжди чекаємо та гостинно приймаємо у себе стінах студентів із різних країн
світу»,– підкреслив на зустрічі ректор Петро Саух.

Франківців навчає журналістиці європейський викладач
З 25 лютого 2014 року викладач журналістики з Фінляндії Рамі Тапіо Колехмайнен провів низку тренінгових занять «Права людини через медіанавчання»
для наших студентів.
Рамі Тапіо Колехмайнен уперше завітав
до Житомира завдяки трьом гарним друзям,
яких має у місті, та зустрівся зі студентами
ЖДУ імені Івана Франка. У Фінляндії він викладає журналістику, тому має безцінний
досвід, яким варто поділитися з майбутніми
українськими майстрами пера.
Охочі мали змогу опанувати журналістську майстерність 25–26 та 28 лютого. Тренінг був розрахований на 15 осіб. Перші два
дні заняття тривали від 2 до 5 годин.
Перше тренінгове заняття було присвя-

чене темі «Медіа та пропаганда». Під час
зустрічі з європейським викладачем франківці шукали відповідь на питання, як ЗМІ
намагаються «продати» ідеї, як для власних
пропагандистських цілей використовуються медіатрюки і чому журналістська етика є
ключем до успішної пропаганди.
26 лютого майбутні журналісти працювали над питаннями інтерв’ю, цитатами і
суб’єктами, що заслуговують висвітлення у
пресі, а 28 лютого слухали поради щодо етики журналістів і пропагандистської роботи.
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Грант Люблінського католицького університету у ЖДУ
Кафедра теорії та історії
світової літератури інституту філології та журналістики
активно долучилася до дослідницької роботи за міжнародним
грантом в рамках польсько-ук
раїнської національної програми
розвитку гуманістики «Польська література і культурно-літературне життя поляків з
1864 року на територіях сучасної України», організованої факультетом гуманітарних наук
Люблінського католицького
університету Яна Павла ІІ під
керівництвом професора, доктора габілітованого Мірослави
Олдаковської-Куфльової.
Полоністи кафедри теорії та історії світової літератури на чолі з
завідувачем, д.ф.н. проф. Володимиром Єршовим, долучилися до гранту
Люблінського католицького університету за міжнародним договором,
згідно з яким повинні забезпечити
системним науковим доробком цикл
матеріалів для певних розділів, які
окреслять підґрунтя поступу польської культури та літератури на Пра-

вобережжі до 1864 року.
Делегатом на робочій конференції, що відбулася в грудні 2014 року,
була аспірантка кафедри Юліана Кацемба. У ході наукового спілкування учасники поділилися архівними
знахідками, науковими ідеями щодо
реалізації проекту та визначили пла-

ни досліджень на майбутній рік. Результатом співпраці дослідників із
Польщі та України, Любліна та Житомира стане концептуальне монографічне дослідження, яке послужить
заповненням білих плям в історії
польської культури та літератури на
території сучасної України.

У нашому університеті – гостя з Франції
12 грудня 2014 року Житомирський державний університету імені Івана Франка зустрічав гостю
з Франції – професора менеджменту Політехнічного університету міста Нант Анук Гервін.
Професор, яка читає лекції в різних університетах світу від Латинської Америки до Азії, провела для
студентів соціально-психологічного факультету університету тренінг
«Економіка та Менеджмент праці.
Реляційні блага, премії та стимули».
Анук Гервін ділилася зі студентами не
лише результатами своїх досліджень,
а й досвідом роботи друзів-колег із
Франції. Під час заняття студенти аналізували думки про роль менеджера
та розмірковували про труднощі, які
постають перед ним під час виконання свого завдання.
«Основною проблемою на сьогодні є те, що керівники втрачають
контакт із підлеглими. Компанії так

зайняті своєю діяльністю, що не
звертають увагу на робітників»,– пояснила професор Анук Гервін.
Через діалог, вправи і рольові
ігри франківці ознайомилися з різними стилями управління та їхніми
наслідками на виробництві. Крім
того, майбутні менеджери та економісти поглиблювали свої знання з
таких питань, як мотивація, оцінка,
управління, автономія, влада, визнання. Професор з’ясувала також
поняття «праця» і розповіла про
характеристики особистісно-орієнтованого управління. Франківці із
задоволенням слухали лекцію французького професора, ставили питання та активно долучалися до діалогу.

8

випуск № 4, 2015 рік

Підсумки перебування
в університеті викладачів
з Німеччини

Нещодавно в рамках діяльності «BRECHT-ZENTRUM» ННІ іноземної філології ЖДУ імені Івана Франка професор Юрген Гіллесгайм
та доктор Кароліна Шпренгер читали студентам і викладачам
інституту цикл лекцій за творчістю Бертольта Брехта.
Професори з Німеччини відзначили активних студентів та аспірантів, які брали участь у семінарах, та
вручили їм грамоти.
Про перебування викладачів з
німецького міста Аугсбург в ЖДУ
імені Івана Франка – лише гарні
відгуки. Адже семінари професора Юргена Гіллесгайма та доктора
Кароліни Шпренгер проходили
насичено та надзвичайно цікаво,
студенти із захопленням слухали
нову інформацію про творчість видатного німецького письменника
Бертольта Брехта.

«Спілкування зі студентами та
аспірантами ЖДУ імені Івана Франка виявилося дуже цікавим. Були
питання, були дискусії, було обговорення. І що трапляється дуже рідко – вдалося віднайти нові способи
інтерпретації ранніх творів Брехта.
Це є важливим і дуже рідкісним результатом»,– поділився своїми враженнями від роботи з українськими
студентами очільник Брехтівського
науково-дослідного центру м. Аугсбург, професор Юрген Гіллесгайм.
Франківці отримали також добру
мовну практику, оскільки їм випала

нагода поспілкуватися з носіями німецької мови.
За активну роботу в нашому університеті та значний внесок у розвиток наукової діяльності професор
Юрген Гіллесгайм удостоєний звання «Почесний професор Житомирського державного університету
імені Івана Франка».

Професор найстаршого в Європі університету
прочитав лекцію студентам ЖДУ імені Івана Франка
25 вересня 2014 року в Житомирському державному університеті імені Івана Франка відбулась інавгураційна лекція професора Болонського університету, референта та наукового координатора українсько-італійського проекту університету «Інклюзивна освіта в Житомирі» Дімітріса Аргіропоулоса.

За успішну реалізацію
проекту вдосконалення
діяльності служб із роботи з дітьми дошкільного
віку, покращення відносин

«сім’я-суспільство-школа» для дітей з особливими потребами віком
до 6 років у Житомирі та
відповідно до підписаної

Житомирським державним університетом імені
Івана Франка згоди на
співпрацю з Центром Солідарності Реджо Емілії та
громадською організацією ІСКОС Емілія Романія,
учена рада університету
прийняла рішення нагородити Дімітріса Аргіропоулоса відзнакою «Почесний
професор Житомирського
державного університету
імені Івана Франка».
Студенти із захопленням слухали виступ Дімітріса Аргіропоулоса
про впровадження інклюзивної освіти, а почесну
відзнаку професорові Болонського університету
вручив ректор ЖДУ імені
Івана Франка Петро Саух.

«Житомирський державний університет для
мене – це асоціація співпраці та робота на території Житомирщини з тем,
що стосуються інклюзивної освіти»,– подякував
за гостинність житомирським колегам професор
Болонського університету
Дімітріс Аргіропоулос.
«Це не перший візит
професора Дімітріса Аргіропоулоса до ЖДУ імені
Івана Франка. Він завжди
був і є бажаним гостем для
франківців. Із 2012 року
професор Болонського
університету провів серію
зустрічей і семінарів»,—
прокоментував ректор
ЖДУ імені Івана Франка
Петро Саух.
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Дух і мова українського народу на землі
Гумбольдта: професор Віктор Мойсієнко
виголосив доповідь у Німеччині
Завідувач кафедри української мови ННІ філології та журналістики ЖДУ ім. Івана Франка, доктор філологічних наук, професор
Віктор Мойсієнко, отримав запрошення виголосити доповідь з
історії української мови в Інституті славістики філософського
факультету Берлінського університету імені Гумбольдта.

Колеги-мовознавці з Берлінського університету надзвичайно зацікавлені у такій співпраці,
оскільки тексти професора Віктора
Мойсієнка могли б стати в пригоді
під час укладання корпусу української мови, який щойно започатковує інститут.
Предметом наукових зацікавлень відомого науковця ЖДУ імені Івана Франка є історія розвитку
української мови в XVI–XVII ст., а не
так давно завдяки професорові Віктору Мойсієнку світ побачив унікальний транслітерований текст скорописів Луцької книги 1560–1561 рр.,
який щонайкраще ілюструє мовну
картину Волині XVI ст.
Під час перебування в Інституті
славістики професор Віктор Мойсієнко прочитав гостьову лекцію
«Особливості синтаксичної організації північноукраїнських текстів
16–17 ст.» для викладачів, аспірантів
та магістрантів Інституту; опрацював спеціальну літературу з медієвістики, що зберігається у відділі
західнослов’янських мов; спільно з
учасниками наукового проекту, який
реалізується під керівництвом професора Роланда Маєра, обговорив
перспективи спільної роботи над
дослідженням староукраїнських текстів періоду пізнього середньовіччя.
Результатом зустрічі стало підписання угоди про початок реалізації наукового проекту «Корпус
староукраїнських текстів 16–17 ст.»
викладачами інституту філології
та журналістики ЖДУ імені Івана
Франка та викладачами Інституту
славістики Берлінського університету імені братів Гумбольдтів. Попередні результати роботи над проектом заплановано презентувати в
Житомирському університеті восени 2015 року. На цей час запрошено
до Житомира професора Роланда
Маєра.
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Викладач ЖДУ
імені Івана Франка
отримала диплом
доктора
гуманістичних наук
у галузі мовознавства

Навчально-науковий інститут філології та журналістики ЖДУ Імені
Івана Франка вітає асистента кафедри слов’янських та германських
мов Ольгу Макарову з отриманням
диплома доктора гуманістичних
наук у галузі мовознавства.
Ольга Макарова навчалася в
аспірантурі на відділі полоністики Варшавського університету під
керівництвом професора, доктора
габілітованого Януша Ріґера. Захист
дисертаційного дослідження на тему
«Польська мова судових книг XVI–
XVII ст. з Правобережної України.
Лексика правнича» відбувся 27 травня 2014 року в м. Варшава (Польща).

Наші науковці
в Сегедському
Університеті

10 жовтня 2014 року в Сегедському університеті (Угорщина)
відбулася VII Конференція україністів.
В інституті славістики Сегедського університету понад 20 років
функціонує відділення україністики.
Авторитет угорських славістів, які
часто виступають на різних наукових форумах в університетах Європи, відомий далеко за межами цієї
країни. Приємно відзначити, що професори Андраш Золтан (Будапешт)
та Мігай Кочіш (Сегед) були учасниками Міжнародної конференції
«Північноукраїнське наріччя в історії
української мови», що проходила в

нашому університеті у 2010 році.
Наукове спілкування житомирських та угорських славістів триває. Підтвердженням цьому стала
участь професора Житомирського
державного університету імені Івана
Франка Віктора Мойсієнка в роботі
VII Конференції україністів у Сегеді. На пленарному засіданні Віктор
Мойсієнко відкрив конференцію
першою доповіддю «Чому Шевченко
основоположник нової української
літературної мови?»

Науково-дослідна лабораторія «BRECHT-ZENTRUM»
поповнилась унікальною газетою – власноручним
виданням 15-річного Бертольта Брехта
28 жовтня 2014 року студентам ННІ іноземної філології ЖДУ імені Івана Франка випала нагода
відвідати лекцію німецького професора, керівника Брехтівського науково-дослідного центру Юргена
Гіллесгайма.
Лекція була присвячена газеті
1913 року «Die ERHTE». П’ятнадцятирічний Бертольт Брехт разом зі
своїм другом виготовив газету, у якій
з’явилися перші зразки його лірики,
прози та драми.
«Це перший твір, над яким Брехт
працював зовсім юним. Це своєрідний автограф самого Бертольта
Брехта, адже він працював над цією
газетою, створював її разом зі своїм
товаришем»,– зазначив професор із
Німеччини, керівник Брехтівського
науково-дослідного центру (м. Аугсбург) Юрген Гіллесгайм.
Цінність газети полягає також у
тому, що у світі залишися тільки два
її примірники: один знаходиться у
Аугсбурзі, де народився письменник, а другий примірник віднині є
в Житомирському державному університеті імені Івана Франка.

Професор Гіллесгайм розповів, що планує й надалі співпрацювати з Житомирським державним університетом імені Івана Франка. Уже обговорено
кілька конкретних проектів на найближчі п’ять років.
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Презентація
російсько-українсько-польського
словника
10 листопада 2014 року в читальному залі ЖДУ імені Івана
Франка на запрошення кафедри слов’янських та германських мов
ННІ філології та журналістики ЖДУ імені Івана Франка Валентина Юсупова презентувала викладачам та студентам «Ілюстрований польсько-російсько-український словник» Матіоли Свіксич-Кобилецької та Тетяни Бобкової.
Словник містить 2000 слів активної лексики, розділений за тематичним принципом, відображає всі аспекти життя та побудований так, що
у сприйнятті матеріалу задіяні різні
канали для розуміння.

Тримовний словник містить не
лише вербальну інформацію, а й
ілюстрації, що унаочнюють осмислення та забезпечують місце запам’ятовування слів трьома мовами.

Словник призначений для дітей молодшого шкільного віку,
щоб полегшити вивчення однієї з
трьох мов. Але він буде корисний
і тим, хто бажає вивчити польську
мову у старшому віці. Тоді словник
стане зручним посібником для подолання мовного бар’єра.
Присутні оцінили якість виготовлення словника та були вражені ідеєю його створення, оскільки понад
90 % інформації у ньому подається
у вигляді ілюстрацій.

ЖДУ імені Івана Франка відвідали учасники
Міжнародного поетичного фестивалю «Terra Poetica»
23 жовтня 2014 року Житомирський державний університет імені Івана Франка приймав учасників Міжнародного поетичного фестивалю «Terra Poetica», який проводиться у форматі поетичного
«Євробачення».
Делегація у складі члена журі
Міжнародного поетичного фестивалю «Terra Poetica» Моріс Велдон
(Уельс), письменниць Морель Сміт
(Шотландія), Хіллері Шірс (Британія),
Катріни Стойкової-Келмер (США),
українського поета, журналіста
Дмитра Лазуткіна та поета-експерементатора Вано Крюгера зустрілася
з ректором ЖДУ імені Івана Франка
Петром Саухом.
«Велика честь приймати учасників Міжнародного поетичного
фестивалю в університеті. ЖДУ імені Івана Франка проймає гордість,
що студенти та випускники університету – Лесик Панасюк, Оксанка
Гаджій, Марія Хімич – також беруть
участь у цьому фестивалі… Сучасні поети мені нагадують Сократа,
який вважав за основне завдання
поета бути ґедзем. Жалити, але не
дуже боляче, щоб люди не дрімали»,– долучився до діалогу ректор
Петро Саух.
Після зустрічі з ректором ЖДУ
імені Івана Франка зарубіжні та
українські майстри пера розійшлися окремими аудиторіями, аби по-

спілкувалася зі студентами ННІ філології та журналістики та провести
майстер-класи для франківців ННІ
іноземної філології.
Концепція фестивалю полягала в
тому, що протягом п’яти днів поети
з 13-ти країн світу (Велика Британія, США, Ізраїль, Швеція, Болгарія,
Македонія, Естонія, Польща) брали
участь у поетичних заходах, читаннях, майстер-класах, зустрічах у
чотирьох українських містах: Києві,

Рівному, Острозі, Житомирі. Переможець такого фестивалю обирається
шляхом смс– та онлайн-голосування
і забирає фестиваль у свою країну.
Участь у позаконкурсній програмі
беруть знакові українські автори й
авторки різних літературних поколінь: Маріанна Кіяновська, Анна Багряна, Дмитро Лазуткін, Олена Герасим’юк, В’ячеслав Гук, Ігор Павлюк,
Дмитро Чистяк, Вано Крюгер, Оксана
Самара.
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Студентське літо з Польським домом
У червні 2014 року Польський дім у Житомирі втретє відчинив
двері свого літнього табору для дітей у рамках освітнього проекту
«Літо з Польським домом». Традиційно дитячими вихователями-опікунами на проекті є студенти Житомирського державного
університету імені Івана Франка.
Табір стартував у червні і працював дві зміни. Протягом двох
тижнів (а саме стільки тривала кожна зміна літнього табору у Польському домі) 50 дітей віком від 7
до 13 років відвідували заняття з
польської мови та співів, ходили на
пізнавальні екскурсії та зустрічалися з цікавими людьми, бавилися у
басейні, грали в розвиваючі та розважальні ігри. Усе це відбувалося
під пильним оком та за активної
участі студенток ННІ філології та
журналістики Оксани Пойди, Яни
Ставської, Лесі Янчевської, Марії
Розбіцької, Анастасії Мусевич та
Юлії Бойко.
Юні педагоги продемонстрували неабиякі виховні здібності та на-

вички, адже протягом двох тижнів
потрібно було не тільки опікуватися

Триває співпраця ЖДУ
з Канадським університетом
Thompson Rivers

7 жовтня 2014
року в Житомирському державному університеті імені Івана
Франка відбулася презентація Канадського університету
Thompson Rivers, на якій побували
майбутні випускники всіх шкіл Житомира.
Навчання і стажування за кордоном
– одна з найпривабливіших пропозицій сучасної вищої освіти. Невипадково
щоразу більше юнаків і дівчат замислюються над перспективами цієї освітньої
послуги. На щастя, в ННІ іноземної філології ЖДУ не тільки можна отримати
високі знання з англійської та німецької
мов, а й пройти тривалий підготовчий
курс до вступу в Канадський університет.
Підготовчий курс, який ставить за мету
поглиблене вивчення англійської мови
за канадською програмою, гарантує
зарахування своїх випускників до університету Thompson Rivers. Проводить
ці заняття дипломований фахівець – завідувач кафедри англійської мови Ірина
Зорницька.

дітьми та супроводжувати їх під час
екскурсій, але й готувати концертну програму до закриття проекту
та присуджувати кожному учаснику
індивідуальні номінації. Волонтери
з ЖДУ упоралися з поставленим
завданням на «відмінно»! Атмосфера на проекті була позитивною та
творчою, а підсумкові концерти продемонстрували ефективну роботу
вихователів.

У єдності сила

20–21 червня 2014 року в Житомирському державному університеті імені Івана Франка працювала міжнародна конференція «В єдності сила. Співпраця польсько-українська в
переломних моментах історії та сучасності».
Організаторами наукового заходу міжнародного масштабу стали Міністерство зовнішніх справ
Республіки Польща, Інститут історії НАН України, Житомирська
громадська організація «Союз
польської шляхти» та Житомирський державний університет імені Івана Франка.
«Історія Польщі та України
тісно пов’язані. Завдяки цій конференції зможемо оживити найкращі сторінки спільної історії і
покласти це в основу подальшої
співпраці. Польща для України виступає живильним джерелом для
руху вперед»,– зазначив у вступному слові Петро Саух.
У конференції взяли участь учені, видавці, громадські та політичні діячі Польщі та України. Робота
конференції тривала протягом
двох днів за шістьма напрямами:
«За нашу і вашу свободу»: спільні
здобутки та втрати протягом ХVІ
– першої половини ХХ ст.»; «Вплив
«третіх сторін» на польськоукраїнські стосунки у ХVII–ХХІ ст.»;

«Геополітичні концепції Міжмор’я
і Балтсько-Чорноморського Союзу. Вплив концепції Є. Ґедройця
та Ю. Мерошевського (журнал
«Культура») на зовнішньополітичну стратегію Речі Посполитої після
1989 р.»; «Історія культури протесту, польський та український контекст (від «Солідарності», Перебудови до Помаранчевої Революції
і Євромайдану): форми, контексти,
образи»; «Історична політика та
політика пам’яті в Польщі та Україні», а також «Комунікаційний простір мас-медіа (Інтернет, преса,
телебачення) в Польщі та Україні:
внутрішні проблеми та зовнішні
виклики».
Зауважимо, що організатори
міжнародної конференції «В єдності сила. Співпраця польсько-українська в переломних моментах
історії та сучасності» переконані,
що своєю науковою діяльністю
вчені та громадсько-політичні діячі долучаються до творення нового «проекту», який, без сумніву,
матиме успіх.
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Презентація стипендіальних програм
27 жовтня 2014 року в ННІ іноземної філології Житомирського
державного університету імені Івана Франка відбулася презентація стипендіальних програм Німецької академічної служби обмінів
DAAD.

Студенти університету ознайомилися з можливостями продовження
вищої освіти в Німеччині, дізналися,
як можна з користю провести літо,

записавшись на літні курси в Німеччині, та як отримати стипендію на
розробку наукового проекту.
Представники служби DAAD
д-р. Оксана Швайка та Людмілла
Клотц провели для учасників зустрічі тестування та видали сертифікати
з підтвердженням рівня володіння
німецькою мовою. Більшість студентів була задоволена отриманими
балами, а дехто навіть зазначив, що
покращив свій результат порівняно
з минулим роком.

Із міцними знаннями – на
стажування й на роботу за кордон!
9 жовтня 2014 року в ННІ іноземної філології відбулася зустріч
із представником товариства «Енівей Плюс» Євгеном Заборовським.
П’ятикурсники і студенти магістратури переглянули ряд пропозицій від роботодавців зі США, Італії, Німеччини, Австралії, Канади,
Іспанії, Китаю та інших країн для
перспективної молоді, яка добре
володіє англійською мовою, прагне побачити світ і знайти нових
друзів.
Євген Заборовський поділився

власним досвідом роботи поза Україною, ознайомив майбутніх випускників із загальними вимогами до
працівників у Європі та США, розповів про перспективи молодіжного
працевлаштування за кордоном, дав
поради щодо оформлення резюме,
підготовки до співбесіди, оформлення необхідних документів та відповів на питання.

У ЖДУ імені Івана
Франка пройшла
чергова сесія
Українсько-польського
форуму партнерства
1 серпня 2014 року у Житомирському державному університеті імені Івана Франка
у межах Українсько-польського
форуму партнерства відбулася
наукова дискусія «Сучасний виклик Україні: чи може бути корисним польський досвід?»
Українсько-польський форум
партнерства створений під патронатом керівників зовнішньополітичних відомств України та Республіки
Польща, згідно з домовленостями,
досягнутими під час ІІ-го спільного
засідання Ради Міністерства закордонних справ України та Міністерства закордонних справ Республіки
Польща у грудні 2009 року.
Форум є своєрідною платформою для відкритого обміну думками та розвитку максимально
конструктивного українсько-польського діалогу, який спирається на
факти і наукові дослідження історичного минулого та аналіз сучасних економічних і політичних
процесів.
Почесних гостей із Польщі – декана факультету гуманістичних наук
Католицького університету Яна
Павла ІІ в Любліні, др. габілітованого, професора Губерта Лашкевича,
віце-директора Осередку Східних
Студій ім. Марка Карпа у Варшаві др.
Адама Ебергардта, секретаря Польсько-українського форуму партнерства, працівника відділу Східної
Європи Варшавського університету
др. Павла Тшчинського – приймав
ректор ЖДУ імені Івана Франка Петро Саух.
Висловлені під час чергової сесії Українсько-польського форуму
партнерства думки щодо пошуку
шляхів для подальшого розвитку
різноманітної співпраці між Польщею та Україною викликали низку
запитань та жваве обговорення.

14

випуск № 4, 2015 рік

Згадаємо приємні миті 2014 року –

захисти кандидатських та докторських дисертаційних досліджень
аспірантами, докторантами, здобувачами наукових ступенів та
викладачами Житомирського державного університету імені Івана Франка
Уже кілька років поспіль зберігається тенденція до зростання
кількості кандидатів та докторів
наук. Нагадуємо, що з 2012 року
редакція інформаційно-аналітичного бюлетеня відділу аспірантури
та докторантури «Доктрина» ввела
нову традицію – щорічно описово
згадувати наші надбання. Так, у 2014
році викладачами, аспірантами та
докторантами університету було захищено 37 кандидатських та 9 докторських дисертаційних досліджень.
У січні 2014 року старший викладач кафедри прикладної математики та інформатики Кривонос
Олександр Миколайович у спецраді Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова захистив дисертацію на тему:
«Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей
майбутніх учителів інформатики в
процесі навчання програмування»
(спеціальність 13.00.02 – теорія та
методика навчання (інформатика),
науковий керівник – доктор технічних наук, професор Биков В. Ю. У
спецраді університету за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти було захищено
2 кандидатські дисертації: аспірантка Запорожцева Юлія Сергіївна достроково захистила дисертацію на
тему: «Розвиток професійної компетентності вчителів іноземних мов у
післядипломній освіті» (науковий
керівник – доктор педагогічних
наук, професор Вітвицька С. С.); випускниця аспірантури Орлова Ольга
Анатоліївна захистила дисертацію на
тему: «Підготовка вчителя до особистісного самовдосконалення учнів
основної школи у післядипломній
освіті» (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Сидорчук Н. Г.).
Лютий 2014 року: у спецраді Київського університету імені Бориса
Грінченка викладач кафедри англійської мови Зорницька Ірина Валеріївна захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.01.06 –
теорія літератури на тему: «Поетика

художнього парадоксу (на матеріалі
драматургії половини ХХ століття)»
(науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Чирков О. С.).
Випускниця аспірантури кафедри
педагогіки Іць Світлана Василівна захистила у спецраді університету кандидатську дисертацію на тему: «Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутнього
вчителя іноземної мови засобами
медіаосвіти» (спеціальність 13.00.04
– теорія і методика професійної освіти, науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор Калініна
Л. В.). Викладач кафедри англійської
філології та перекладу Асмукович
Ірина Василівна захистила дисертацію у спецраді Херсонського державного університету за спеціальністю 10.02.04 – германські мови на
тему: «Функціонально-семантичні
особливості англійської фахової
мови авіації» (науковий керівник –
доктор філологічних наук, професор
Кияк Т. Р.). У спецраді Запорізького
національного університету викладач кафедри германської філології
та зарубіжної літератури Фахурдінова Марина Анатоліївна захистила
дисертацію на тему: «Граматикалізація конструкції tun+infinitiv у ранньонововерхньонімецький період»
(спеціальність 10.02.04 – германські
мови; науковий керівник – доктор
філологічних наук, професор Долгополова Л. А.).
Березень 2014 року: викладач кафедри англійської філології
та перекладу Самочорнова Ольга
Анатоліївна у спецраді Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна під керівництвом
кандидата філологічних наук, доцента Фролової І. Є. успішно захистила кандидатську дисертацію на
тему: «Аппозитивна конструкція як
експлікаційна модель в американському газетному дискурсі», спеціальність 10.02.04 – германські мови.
У спецраді Львівського національного університету імені Івана Франка
за цією ж спеціальністю захистила
кандидатську дисертацію викладач

кафедри германської філології та
зарубіжної літератури Хант Галина
Олександрівна: «Національно-марковані концепти у німецькій фразеологічній картині світу» (науковий
керівник – доктор філологічних
наук, професор Денисенко С. Н.).
Викладач кафедри англійської мови
з методиками викладання у дошкільній та початковій освіті Карпенко Євгенія Миколаївна у спецраді університету захистила дисертаційне дослідження за спеціальністю 13.00.04
– теорія і методика професійної освіти на тему: «Педагогічні умови формування інформаційно-аналітичних
умінь майбутніх учителів іноземних
мов у процесі фахової підготовки»
(науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Самойлюкевич І. В.). У спецраді Херсонського
державного університету захистила
кандидатську дисертацію викладач
кафедри міжкультурної комунікації
та прикладної лінгвістики Сидорович Любов Євгенівна: «Шляхи граматикалізації категорії означеності
/ неозначеності в англійській мові
VII–XVII ст.» (спеціальність 10.02.04
– германські мови, науковий керівник – доктор філологічних наук,
професор Буніятова І. Р.). Викладач
кафедри фізики Новицький Сергій Вадимович у спецраді Інституту фізики напівпровідників імені
В. Є. Лашкарьова НАН України захистив дослідження на тему: «Катодні
контакти з дифузійними бар’єрами
TiBx для фосфідіндієвих діодів Ганна»
(спеціальність 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем; науковий
керівник – доктор технічних наук,
професор Конакова Р.В.).
Квітень 2014 року: аспірантка
кафедри германської філології та
зарубіжної літератури університету
Федоренко Лариса Олександрівна
у спецраді Київського університету
імені Бориса Грінченка достроково
захистила дисертацію із спеціальності 10.01.06 – теорія літератури на
тему: «LEHRSTUCK: витоки, еволюція, поетика (на матеріалі драматургії Б. Брехта)», науковий керівник –
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доктор філологічних наук, професор
Чирков О. С. У спеціалізованій вченій раді нашого університету було
захищено 2 кандидатські дисертації:
достроково аспіранткою кафедри
педагогіки Коваленко Валентиною
Олексіївною на тему: «Педагогічні
умови організації позааудиторної
навчальної діяльності студентів медичних коледжів» за спеціальністю
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (науковий керівник
– кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки Березюк
О. С. ) та здобувачем наукового ступеня Шелест Юлією Миколаївною
за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
на тему: «Вивчення іноземних мов
в університетах України (ХІХ – початок ХХ століття)», науковий керівник – доктор педагогічних наук,
професор Сейко Н. А. У спецраді з
філософських дисциплін університету були захищені 2 кандидатські
дисертації під керівництвом доктора
філософських наук, професора Козловця М. А. за спеціальністю 09.00.03
– соціальна філософія та філософія
історії випускниками аспірантури
кафедри філософії Яценком Костянтином Анатолійовичем на тему:
«Мультикультуралізм як соціокультурний феномен сучасності: соціально-філософський аналіз» та Оксютович Мариною Олександрівною
на тему: «Етнокультура в контексті
глобалізаційних процесів: соціально-філософський аналіз».
Травень 2014 року: випускниця
аспірантури кафедри українського
літературознавства та компаративістики Герасимчук Сніжана Вадимівна
під керівництвом доктора філологічних наук, професора Білоуса П. В.
у спецраді Інституту літератури
ім. Т. Г. Шевченка НАН України захистила кандидатську дисертацію
на тему: «Художні форми алегоричного зображення у літературі Київської Русі» (спеціальність 10.01.01
– українська література). У спецраді
університету було захищено 3 кандидатські дисертації: викладач кафедри англійської мови з методиками
викладання у дошкільній та початковій освіті Мазко Олена Петрівна захистила дисертацію на тему:
«Формування культури педагогічної взаємодії майбутнього вчителя
іноземних мов у процесі вивчення
фахових дисциплін» (спеціальність
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, науковий керівник –

кандидат педагогічних наук, доцент
Самойлюкевич І. В.); викладач кафедри музики і хореографії з методиками викладання Чернишова Анна
Михайлівна під керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента
Сидорчук Н. Г. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Професійно-педагогічна підготовка учителів
початкових класів до викладання
хореографії», спеціальність 13.00.04
– теорія і методика професійної освіти; здобувач кафедри педагогіки Дерев’янко Олена Василівна захистила
дисертацію за цією ж спеціальністю
на тему: «Формування професійної
компетентності майбутніх гірничих інженерів у процесі навчання
фахових дисциплін» (науковий керівник – доктор педагогічних наук,
професор Тернопільська В. І.). Аспірант кафедри англійської філології
та перекладу Бабчук Юлія Йосипівна
у спецраді Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
достроково захистила кандидатську
дисертацію на тему: «Просодичні характеристики вигуків у сучасному
англійському дискурсі (експериментально-фонетичне дослідження)»,
спеціальність 10.02.04 – германські
мови, науковий керівник – доктор філологічних наук, професор
Бєлова А. Д.
У червні 2014 року у спецраді університету за спеціальністю
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти було захищено 2
докторські дисертації: здобувачем
кафедри педагогіки Самойленком
Олександром Миколайовичем під
керівництвом доктора педагогічних
наук, професора Олійника В. В. на
тему: «Теоретичні і методичні засади
підготовки бакалаврів-учителів математики за дистанційною формою
навчання»; здобувачем Зданевич
Ларисою Володимирівною під керівництвом доктора педагогічних
наук, професора Дубасенюк О. А. на
тему: «Теоретичні і методичні основи
професійної підготовки майбутніх
вихователів дошкільних навчальних
закладів до роботи з дезадаптованими дітьми». У цій же спецраді було
захищено кандидатську дисертацію
здобувачем кафедри педагогіки
Матвійчук Людмилою Анатоліївною
на тему: «Формування професійних
знань майбутніх інженерів-програмістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій» (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти, науковий ке-

рівник – доктор педагогічних наук,
професор Дем’янчук О. Н.) У цей же
період у спецраді Одеського національного університету імені І. І. Мечникова захистила кандидатську
дисертацію випускниця аспірантури кафедри українського літературознавства та компаративістики
Лукьяненко Дарія В’ячеславівна на
тему: «Художня рецепція Григорія
Сковороди в українській літературі
XX століття» (спеціальність 10.01.01
– українська література, науковий
керівник – доктор філологічних
наук, професор Білоус П. В.).
Серпень 2014 року: у спецраді Харківської державної академії
фізичної культури захистив кандидатську дисертацію викладач кафедри олімпійського та професійного
спорту Гусаревич Олександр Валентинович на тему: «Технічна підготовка спортсменок у легкоатлетичних
стрибках на етапі спеціалізованої
базової підготовки з використанням
додаткових засобів», спеціальність
24.00.01 – олімпійський і професійний спорт, науковий керівник –
доктор наук з фізичного виховання
і спорту, професор Ахметов Р. Ф.
Початок 2014–2015 навчального року, а саме вересень, виявився також досить продуктивним. Так, у спецраді університету
доцент кафедри дошкільної освіти
і педагогічних інновацій Вознюк
Олександр Васильович захистив
докторську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти: «Теоретико-методологічні засади розвитку
особистості педагога в умовах цивілізаційних змін» (науковий консультант – доктор педагогічних
наук, професор Дубасенюк О. А.).
Під науковим консультуванням
професора Дубасенюк О. А. захистила також докторську дисертацію доцент кафедри педагогіки
Сидорчук Нінель Герандівна: «Система професійно-педагогічної підготовки студентів університетів у
контексті єдиного європейського
освітнього простору» (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти). Крім того, у
спецраді університету захистила
кандидатську дисертацію здобувач
кафедри педагогіки Барановська
Людмила Володимирівна на тему:
«Особистісно орієнтований підхід
до професійної підготовки майбутніх офіцерів військового управління тактичного рівня» (спеціальність

16
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, науковий керівник –
доктор педагогічних наук, професор
Якса Н. В.). Крім того, у спецраді університету з філософії було захищено
3 дисертації, з яких 2 достроково, а
саме аспірантами кафедри філософії
Сабадухою Олексієм Володимировичем за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
на тему: «Соціальна відповідальність
як чинник розбудови громадянського суспільства» (науковий керівник
– доктор філософських наук, професор Козловець М. А.) та Данилюк Оленою Ярославівною за спеціальністю
09.00.11 – релігієзнавство на тему:
«Римо-католицькі чернечі ордени: їх
сутність і діяльність в українській історії та культурі» (науковий керівник
– доктор філософських наук, професор Саух П. Ю.). Випускниця аспірантури кафедри філософії Мороз Олена
Василівна захистила кандидатську
дисертацію на тему: «Гуманістичний
характер релігійно-філософських
поглядів православних діячів Волині кінця ХІХ – початку ХХ ст.» (спеціальність 09.00.11 – релігієзнавство,
науковий керівник – доктор філософських наук, професор Стадник М. М.).
Жовтень 2014 року: доцент кафедри філософії Рудницький Сергій
Владиславович у спецраді Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова захистив
докторську дисертацію за спеціальністю 23.00.03 – політична культура та
ідеологія на тему: «Суспільні інтереси
польської національної меншини у
політико-культурному просторі незалежної України» (науковий консультант – доктор політичних наук, професор Горбатенко В. П.). У спецраді
університету здобувач кафедри педагогіки Кліх Лариса Володимирівна
захистила докторську дисертацію на
тему: «Теоретичні і методичні засади
підготовки магістрів аграрного профілю у дослідницькому університеті»
(спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, науковий
консультант – доктор педагогічних
наук, професор Сидоренко В.К.).
Листопад 2014 року: у спецраді
Львівського державного університету фізичної культури декан факультету фізичного виховання та спорту,
доцент Кутек Тамара Борисівна захистила докторську дисертацію на
тему: «Теоретико-методичні основи
управління багаторічною підготов-
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кою кваліфікованих спортсменок, які
спеціалізуються в легкоатлетичних
стрибках» (спеціальність 24.00.01 –
олімпійський і професійний спорт,
науковий консультант – доктор наук
з фізичного виховання і спорту, професор Ахметов Р. Ф.). Викладач кафедри соціальної і практичної психології Кириченко Віктор Васильович
захистив кандидатську дисертацію
на тему: «Становлення особистісної
ідентичності у процесі професійної
адаптації» за спеціальністю 19.00.03
– психологія праці, інженерна психологія (науковий керівник – доктор
психологічних наук. професор Моляко В. О.). У спецраді університету з педагогічних дисциплін було захищено
ще дві кандидатські дисертації. Аспірант кафедри педагогіки Жуковський
Євгеній Іванович захистив роботу на
тему: «Підготовка майбутніх учителів
фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої
діяльності школярів», спеціальність
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, науковий керівник –
кандидат педагогічних наук, доцент
Ковальчук В. А. Здобувач кафедри
педагогіки Токменко Олена Павлівна захистила дисертацію «Гендерний
підхід у системі освіти США», спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, науковий
керівник – доктор педагогічних наук,
професор Плахотнік О. В.
У грудні 2014 року лави докторів наук університету поповнилися. Доцент кафедри математичного
аналізу Погоруй Анатолій Олександрович захистив дисертацію на тему:
«Системи взаємодіючих частинок у
марковських середовищах», спеціальність 10.01.05 – теорія ймовірностей і математична статистика,
науковий консультант – доктор фізико-математичних наук, професор
Дороговцев А. А.; доцент кафедри
соціальної і практичної психології
Горбунова Вікторія Валеріївна захистила дисертацію за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія;
психологія праці: «Психологія командотворення: ціннісно-рольова
парадигма» (науковий консультант
– доктор психологічних наук, старший науковий співробітник Горностай П. П.). Лави кандидатів наук поповнили: аспірантка кафедри історії
України Панченко Вікторія Сергіївна,
яка успішно захистила кандидатську
дисертацію у спеціалізованій вченій

раді Інституту історії України НАН
України на тему: «Мирові суди на Волині (1871–1919 рр.): повноваження,
структура, склад» за спеціальністю
07.00.01 – історія України під керівництвом доктора історичних наук,
професора Шандри В. С. У спецраді
Інституту української археографії
та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України захистила
дисертацію викладач кафедри спеціальних історичних дисциплін та
правознавства Бабінська Марина
Сергіївна на тему: «Українознавчі
дослідження польського геральдичного товариства (1906–1939 рр.)»
(спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни, науковий
керівник – доктор історичних наук,
професор Ярмошик І. І.). У спецраді
університету з педагогіки достроково захистила дисертацію аспірантка
кафедри педагогіки Ващук Олена
Василівна: «Формування готовності
вчителів природничих дисциплін
до розвитку академічної обдарованості старшокласників на засадах
інтегративного підходу» (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти, науковий керівник – доктор педагогічних наук,
професор Антонова О. Є.); здобувач кафедри педагогіки Кондратюк
Алла Леонтіївна захистила дисертацію на тему: «Формування інтеркультурних комунікативних умінь у
студентів немовних спеціальностей
у процесі гуманітарної підготовки»
(спеціальність 13.00.04 – теорія і
методика професійної освіти, науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Плахотнік
О. В.). Викладач кафедри англійської
мови Криворучко Тетяна Василівна
у спецраді Херсонського державного університету захистила дисертаційне дослідження із спеціальності
10.02.04 – германські мови на тему:
«Складна комплементація в ранньоновоанглійській мові: структурний
та функціональний аспекти» (науковий керівник – доктор філологічних
наук, професор Буніятова І. Р.)
Відділ аспірантури та докторантури щиро вітає всіх кандидатів і
докторів наук, які захистилися у
2014 році!
Підготувала завідувач
відділу аспірантури
та докторантури
Новіцька І. В.
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Міжнародна діяльність університету – 2014:
короткий фотозвіт

Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії світової літератури Володимир
Єршов бере активну участь у наукових конференціях міжнародного рівня.
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Доктор фізикоматематичних
наук Анатолій
Погоруй
активно
співпрацює
з Instituto
Tecnológico
y de Estudios
Superiores de
Monterrey,
Mexico
(Мексика).

Кандидат
ф
наук, доце ілологічних
н
Семенюк т Ірина
працює
в Стамбул
ьс
університ ькому
еті ім.
Сабахатім
а
Туреччин Заїма в
і.

Кандидат
філософських
наук, доцент
кафедри
естетики,
етики та
образотворчого
мистецтва Ірина
Яцик на Конгресі
Культури
Східного
партнерства
та Конгресі
ініціатив Східної
Європи (Польща).

Кандидат фізико-математичних наук Платон
Корнійчук виконує наукові дослідження
з фізики рідких кристалів та біофізики в
університеті міста Колорадо-Спрингс (США).
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Асистент кафедри
слов’янських і германських
мов Ольга Макарова захистила
дисертаційне дослідження у
Варшавському університеті.
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