www.zu.edu.ua
№ 2 (145) 17 листопада 2018 року // щомісячна студентсько-викладацька газета Житомирського державного університету імені Івана Франка // талант – це праця, знання – це сила

VIVAT ACADEMIA! VIVANT PROFESSORES! VIVANT STUDIOSI!

17 листопада - Міжнародний день студентів

Студентська пора – найвеселіша в житті. Студенти влаштовують гучні вечірки, веселяться
та насолоджуються святом.
У цей день можна побажати, щоб
навчання давалося легко, іспити
здавалися з першого разу, а прагнення до знань неодмінно призвело до улюбленої, престижної
та затребуваної професії.
Історія свята пов’язана з трагічними подіями, що почалися
в Чехословаччині під час Другої

світової війни. Підрозділи німецьких
окупантів розігнали демонстрацію
студентів, які 28 жовтня 1939 року
відзначали 20-ту річницю утворення
Чехословацької держави. При цьому
був застрелений студент медичного
факультету Ян Оплетал.
Його похорони відбулися 15 листопада 1939 року та переросли в акцію протесту. Багато студентів було
заарештовано. 17 листопада війська
оточили студентські гуртожитки та
почалися масові арешти. Солдати
вривалися у гуртожитки, жорстоко

били студентів, виводили їх з кімнат
хто у чому був, грузили на вантажівки та вивозили на околицю Праги,
де кидали на мерзлу землю. Більше
1200 студентів було заарештовано та
кинуто у концтабір в Заксенхаузен.
Дев’ятьох активістів студентського
руху було страчено. Всі університети
в країні були закриті до кінця окупації.
У 1941 році Міжнародна Рада
Студентів у Лондоні прийняла заяву,
у якій день 17 листопада було оголошено Міжнародним днем студентів
в пам’ять про події в Чехії. Сьогодні

він відзначається у багатьох країнах
світу. За радянською традицією святкування Дня студента відбувалося
25 січня на Тетянин день, коли
у 1755 році імператриця Єлізавета
підписала указ «Про заснування
Московського університету».
В Україні свято встановлено згідно з Указом Президента Леоніда
Кучми у 1999 році.
Вітаємо зі святом усіх – і тих, хто
навчається, і тих, хто навчає

Андрій Магалецький, магістр історії другого року навчання, т.в.о. голови студентського
братства університету, стипендіат Кабінету Міністрів України, молодий науковець,
голова «Асоціації молодих донорів», учасник Антикорупційного форуму, вчитель історії
ЗОСШ №21 м. Житомира.
у конференціях, різного роду конкурсах, в тому числі всеукраїнських
та міжнародних. Окрім того, громадська активність. Тому будь хто
з студентів може отримати академічну стипендію Кабінету Міністрів.
– Ще студентом Ви почали займатися науковою діяльністю: репресії 20–30-х років ХХ ст., міфи
Великої Вітчизняної війни та інші
теми, які стосувалися радянського періоду. Чому саме цей період?
І хто з викладачів сторичного факультету Вас надихнув чи сприяв
у науково-дослідній роботі?
– Частково це пов’язано з роботою моєї мами, Тетяни Магалецької.
Вона, працюючи в обласній прокуратурі, займалася процесом реабілітації
жертв сталінського режиму. Свого
часу було видано багатотом н ик
«Реабілітовані історією», у якому було
використано матеріали, що пройш
ли через мамині руки у прокуратурі.
Я багато часу проводив з мамою, бачив її роботу та, думаю, це частково
вплинуло на мій вибір. Навчання
у школі та університеті лише ствердило мене у виборі. Перша стаття, яку
я писав, була про юнака, який у 20-х
роках за те, що він писав вірші про
Україну, був репресований, відправлений на етап, пропав і його доля
у подальшому невідома.
Тема міфів періоду Великої Вітчизняної війни у мене з’явила сь вже

в університеті під впливом Вікторії
Венгерської, завідувачки кафедри
історії України. Це міф про георгіївську стрічку, яка виринає у 2005
році, міф про парад Перемоги. Парад
Перемоги взагалі з’являється у 1965
році спільно з ідеологічним навантаженням. Комунізм так і не побудували, потрібно було радянському
народові давати якісь ідеологічні
замінники. Починається формування міфу про «народ-переможець».
Якщо брати сучасний період, з часів
нашої незалежності, то у 2010 році
прем’єр-міністр Росії Володимир
Путін взагалі заявляє, що Перемога
була здобута виключно росіянами.
Міфи періоду Великої Вітчизняної війни надзвичайно актуальні сьогодні
у контексті сучасної російсько-української війни.
– Свого часу Вас обрали керівником Студентського братства
ЖДУ. Як Ви думаєте, чому саме
Вас? Це була вказівка керівництва, це було ваше бажання «покерувати» чи щось інше?
– Коли я перший раз обирався
на посаду керівника Студентського
братства, склалася така ситуація,
що ніхто не хотів бути керівником.
Я дуже хотів. На історичному факультеті я активно працював, і робота
на рівні університету була для мене
логічним продовженням. Другий
раз, коли я обирався, склалася інша
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Діана Падлевська

«Усі проблеми можна
вирішити всередині
університету»
– Андрію, Ви магістр історії другого року навчання, т. в. о. голови
студентського братства університету. Давайте поговоримо про
Вас, про Ваше студентське життя,
про вашу діяльність. Ваші батьки більше 25 років працювали
в Житомирській обласній прокуратурі. Маючи такий приклад
перед очима, поясніть, чому Ви
обрали для навчання не юридичний виш, а істфак ЖДУ?
– Одразу після закінчення школи я вступив до Одеської юридичної академії, на бюджетну форму
навчання. Проте істориком я мріяв стати дуже давно. Це пов’язано
з моїм, вже покійним, вчителем історії Василем Макарчуком. Це була
людина, яка щиро любила Україну,
яка любила історію, яка любила
свою професію. Саме завдяки йому
історичний став мені ближчий, ніж
юридичний.
– У 2016 році вийшла Постанова
Кабінету Міністрів України про
призначення академічних стипендій. Ваше прізвище було у переліку. Поясніть нашим читачам
як студент університету може
отримати стипендію Кабінету
Міністрів. Що для цього потрібно
робити?
– Насамперед, це відмінна успіш ність, жодної четвірки.
Наукова діяльність студента, участь

До 100-річчя ЖДУ

ситуацію, дуже приємна для мене.
У мене був конкурент з соціальнопсихологічного факультету – Настя
Рожко. Але обрали мене, оцінюючи
мою програму та вже зроблене.
– Ви ведете активне громадське
життя – «Асоціація молодих донорів», «Центр практичної допомоги захисникам України AXIOS»,
участь у Антикорупційному форумі, навчаєте молодь в ОТГ тощо.
Розкажіть про найбільш важливе
для Вас детальніше.
– Найбільш важливим для мене
є «Асоціація молодих донорів», проект «Донор.UA», оскільки він безпосередньо рятує життя. Взагалі, вперше донором я став, коли необхідно
було здати плазму для Володимира
Шинкарука. Це було моє спонтанне
рішення. Після того я почав часто
здавати кров, познайомився з тодішньою координаторкою Юлією
Новобранець. Саме вона порекомендувала мене на свою посаду
і зараз я є координатором проекту
«Донор.UA» в Житомирській області.
Ми, спільно з Центром крові, намагаємось проводити роз’яснювальну
роботу, залучати молодь до здавання крові. Я намагаюсь регулярно
здавати кров, кілька разів здавав
тромбоцити. Уявіть, о сьомій-восьмій годині вечора, після роботи, в обласній дитячій лікарні на
Станишівці майже півтори години

Шановні студенти!
Щиро вітаю усіх вас з
Міжнародним днем студента.
Історія цього свята доволі сумна, бо відзначається на знак пам’яті
драматичних подій у Чехословаччині
17 листопада 1939 року. У той день
тисячі студентів Праги та їхні викладачі вийшли на вулиці, протестуючи проти гітлерівської окупації, але
були заарештовані, кинуті у тюрми
та концтабори, а деякі – розстріляні.
Університети були закриті. Празькі
студенти 30-х років назавжди увійшли в історію своєї держави.
Так історично склалось, що українські студенти також відіграють важливу роль у становленні Української
державності. Вони завжди є найбільш
волелюбною, незалежною та свободомислячою частиною суспільства.
Студентам притаманні такі важливі
риси як: патріотизм, соціальна активність, креативність свіжий погляд та
думки, палке бажання долучитись до
розбудови держави.
Впевнена, що ви – надійна та рушійна сила, що прийде на зміну нашому поколінню.
Вірю, що ваш талант, знання, мудрість, відданість своїй справі стануть міцним фундаментом у розвитку
нашої держави.
Бажаю вам миру, кохання, успіхів
у навчанні, добрих справ в ім’я України!

Щиро Ваша

ректор ЖДУ ім. Івана Франка –

Галина Киричук!
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лежати та качати кров. Це трішки виснажливо,
але я розумію, що моя кров потрібна.
– Ви не слідкуєте за подальшою долею
маленького пацієнта Івана з відділення
онкогематології обласної дитячої лікарні,
якому Ви здавали тромбоцити, а він Вам
подарував модель корабля? Який стан його
здоров’я сьогодні?
– Ми з ним безпосередньо пересікалися
в дитячій обласній лікарні на Станишівці у відділенні онкогематології. Хлопчик Іван, у нього тато
військовий. Його друзі, волонтери, товариші
по службі поширювали інформацію у Фейсбуці
про потребу у крові для Вані. Я знайшов, поїхав
в Центр крові. Нас тоді здавало четверо – я та
ще троє військових. Мама Івана взяла у мене номер телефону, телефонувала кілька разів. Потім
вона передала мій номер іншому пацієнтові.
Я приїхав на Станишівку здавати тромбоцити
для іншого хлопчика, та побачився з Ванею, він
ще лікувався. Крайня наша зустріч була на день
святого Миколая. Ми з друзями поїхали дітям
влаштувати маленьке свято. Побачився з Ванею,
він подарував мені корабель, який змайстрував
своїми руками. Ця модель стоїть у мене вдома на
почесному місці. Мама Вані говорила, що вони
мають їхати у Київ лікуватися далі. Дуже хочу
вірити, що у нього зараз все гаразд.
– У 2016 році Ви були ініціатором відкриття Студентської поліклініки у Житомирі.
Якою була доля цього проекту і чому він
не втілився?
– Від студентського братства та від студентського профкому, за підтримки ректорату, ми
написали петицію на голову міськради, зібрали
багато підписів та подали її офіційно. Тодішній
заступник міського голови Матвій Хренов
достатньо швидко дав відповідь, що поряд

з нашим університетом є одна поліклініка,
трошки далі – дитяча; що для студентів ЖДУ не
є проблемою ходити туди на обстеження. Проте
життя говорить інакше. Ось, нещодавно, під час
лекції студентці-першокурсниці стало погано.
Ми повели її в поліклініку № 1 біля Старого
Бульвару і майже 20 хвилин благали на реєстратурі, щоб її просто прийняли. Нам відповідали – везіть її на Площу Польову 12, де вона
проживає. Тому ми і вважаємо, що є потреба
створення у нашому місті лікарського закладу,
який займався б усіма студентами Житомира.
– Ви достатньо активна людина, патріот,
свідома людина. Поясніть мені, чому Ви все
ще зареєстровані «ВКонтакті»? Останній раз
заходили туди 29.10.2018 року.
– Після цього інтерв’ю я все-таки видалю
себе з цієї соціальної мережі. Все руки не доходять, лінь перемагає. Так, захожу час від часу
з телефону. Там колись була група, я до неї час
від часу заглядаю, захожу у групи дизайнерів,
переглядаю деякі відео. Я ні з ким «ВКонтакті»
вже не спілкуюсь, а користуюсь ним як архівом
даних. Але тепер прийдеться перекачувати свої
архіви на Фейсбук.
– Незабаром, десь через місяць, вас переоберуть. Про що Ви можете з гордістю сказати: це зробив я! Або – це зробили з моєї
ініціативи!
– Ніколи не хвалився, що щось зробив. Мені
дуже повезло з командою. Не у всьому ми погоджувалися, але знали про спільні інтереси та
спільну мету. Ми дуже спокійно змінили «Типове
положення про гуртожиток», привели його у відповідність до чинного законодавства. Я дуже задоволений, що ми перейшли від того, що студенти влаштовують лише концерти в університеті, до
того, що студенти почали захищати свої права:

– Блондинка, брюнетка чи шатенка?
– Брюнетка.
– Хобі?
– Нумізматика.
– Щастя – це…? Ви щаслива людина?
– Мир. Сподіваюсь, що буду.
– У чому сенс життя?
– В родині.
– Хочу сина чи донечку?
– Хочу багато дітей.
– Що таке добро?
– Не залишати оточуючих людей у скрутні часи.
– Краса врятує світ?
– Можливо, в певній мірі, але не повністю.
– Формула успіху?
– Забути словосполучення: «я втомився».
– Що може Вас довести до сліз?
– Прощання з загиблими військовими.
– Найщасливіший день у житті – це…
– Поки що – народження сестри.
– Найнещасливіший день у житті – це …
– Втрата тата.
– Я ніколи не пробачу …
– Зради.
– Заради друга я …
– Зроблю все, що треба.
– Що таке бути вільним?
– Не бути прив’язаним до чужої думки.
– Чи існує Бог?
– Для кожного він у своїх проявах.
– Щоб Ви взяли на безлюдний острів?
– Дружину.
– В яку б епоху хотіли б потрапити та з ким
поспілкуватися?
– В період Київської Русі та поговорити зі
Святославом Хоробрим.
Андрій Близнюк

Офіційна хроніка

Що таке

ПРОФСПІЛКА
і навіщо
вона взагалі

ПОТРІБНА?
Усе, що ми знаємо про студентську профспілку – це те, що вона має підвищувати
активність студентів та захищати їх
права. Профспілки є незалежними від зовнішніх впливів і не підпорядковуються
керівництву університету. Та чи все так
чудово на практиці? Про це та інше нам
розповів голова профспілки студентів ЖДУ
імені Івана Франка Олег Антонов.
– Якою є суть та діяльність студентської
профспілки?
– Перш за все, профспілковий комітет студентів - це організація, яка займається захистом
прав студентів по відношенню до адміністрації та вирішенням всіх питань студентського
життя. Між керівництвом та профспілковим
комітетом студентів підписаний договір,
у якому зазначені всі права як профспілки, так
і адміністрації. Тобто, кожен член профспілки
має право на захист своїх інтересів.
– Що конкретно профспілка може дати
студенту?
– Згідно договору студент без погодження профспілки не може бути ні відрахований
з вищого навчального закладу, ні виселений
з гуртожитку. Також профспілковий комітет
слідкує за дотриманням законодавства щодо
виплати стипендій, оплати за гуртожиток, переводу з однієї форми навчання на іншу та всіх
інших комісій, що захищають права студентів
та працівників профкому.
– Якою є звітність профспілки?
– Звітність профспілки відбувається
у формі конференції студентського колективу.
Студентська профспілка звітується на звітновиборних профспілкових зборах, які проходять
раз на 5 років.
– Яка кількість студентів входить в профспілку ЖДУ?
– На даний час в університеті навчається
близько 3 400 студентів, з яких членами профспілки є 2 750 осіб. Працівників профспілки
лише двоє, а вже профспілковий комітет складається з 17 чоловік, що є представниками
студентства. До речі, членом профспілки може
стати будь-який студент університету, незалежно від бюджетної чи контрактної форми
навчання
– З якими питаннями до вас найчастіше
звертаються студенти?

щоб їх ніхто не забороняв, ніхто не утискав. Наші
студенти починають просинатися.
Були випадки, коли певні громадські активісти працювали проти нашого університету,
під замовлення, а голови студентських братств
інститутів та факультетів зі своїм активом консолідовано захищали університет.
Усі проблеми, студентські перш за все, можна вирішити всередині університету. Просто це
процес дещо довгий. Беремо, для прикладу,
трудовий семестр. Деякі громадські активісти
підняли свого часу такий шум, але реально ця
проблема була вирішена головами студентського самоврядування та адміністрацією
університету. Це був тривалий процес, кожна
сторона наводила свої аргументи, кілька разів ми збиралися. Було прийнято рішення, що
трудовий семестр залишається виключно на
волонтерських засадах.
– І, наостанок – бліц-опитування: Хто Ви
по життю?
– Патріот.
– Улюблений колір?
– Синій.
– Улюблений запах?
– Полуниця.
– Улюблена їжа?
– Смажена картопля.
– Улюблений напій?
– Домашній сік з яблук.
– Чим пахне дитинство?
– Мамою.
– Улюблений історичний герой?
– Це дуже складне питання. Можливо –
узагальнений образ сучасних українських
військових.
– Кохання з першого погляду є?
– Є.

– Найчастіше звертаються з питаннями організації культурно-масових заходів, які профспілка може підтримати фінансово. Але, на жаль,
останнім часом таких пропозицій все менше
і менше. І звичайно, з питань захисту інтересів.
Студент завжди може звернутися за допомогою до профспілки, якщо його права будь-яким
способом порушуються. Наприклад, якщо його
незаконно не поселили в гуртожиток, неправильно виплатили стипендію, поставили незадовільну оцінку, з якою він не згодний.
– Якими є перспективи профспілки?
– Перспективи профспілки залежать від
кількості людей, які входять до неї. Чим більше
членів профспілки, тим сильніше профспілкова
організація, яка існує за рахунок профспілкових внесків. Внески сплачують студенти. Вони
йдуть на надання матеріальної допомоги, фінансування культурно-масових заходів, проведення випуску, організацію туристичних поїздок тощо. На все це потрібні кошти.
Та, незважаючи на це, в нашому університеті
за останні роки все змінилося на краще. Можна
спостерігати поліпшення умов як і в графіку навчання студентів, так і в потребах забезпечення
гуртожитків.
Інформація про всі заходи знаходиться на
стендах «ПРОФСПІЛКА ІНФОРМУЄ». Там можна дізнатися про організацію поїздок, походів
у театр, кіно та інше.
– Багато хто вважає, що профспілкає застарілим поняттям з часів комунізму і не
вписується в сучасні реалії. Чи не прийшов
час провести «декомунізацію» профспілки?
– Якщо у людей є бажання проведення декомунізації профспілки, це не питання. Але
в чому полягає декомунізація? Можна змінити
назву, але суть не зміниться.
Марина Чирко,
Вероніка Станчик

2.10. Студент факультету фізичного виховання і спорту Петро Пахнюк виборов золото
на Кубку світу зі спортивної гімнастики, що проходив в угорському місті Сомбатхеї, у вправах
на брусах з результатом 14,950 балів.
3.10. В міському парку відбувся забіг по сходах до Дня вшанування пам’яті членів чеського
спортивного товариства «Сокіл». Студенти факультету фізичного виховання і спорту долали
184 сходинки з набережної річки Тетерів. Серед
дівчат перше місце виборола Ілона Іваненко,
серед хлопців перше місце здобув Дмитро
Панцюк.
05.10. Професор кафедри філософії Андрій
Герасимчук отримав звання «Почесний працівник освіти України». Указ опублікований на
сайті Президента України 4 жовтня 2018 року.
06.10. Вдруге відбувся психологічний фестиваль «PSY-Fest». Близько 100 учасників відвідали майстер-класи відомих коучів. Були представлені такі теми: підготовка до ЗНО, впевненість у собі, гармонійні стосунки з коханими
та проблеми пубертатного періоду у підлітків.
11.10. Благодійний конкурс «Діти – майбутнє України» зібрав у стінах університету близько 250 учасників з усіх куточків України: Волині,
Рівного, Києва, Чернігова, Вінниці, Бердичева,
Житомира та області.
16.10. Франківці розпочали святкування
99-ї річниці з дня заснування університету сходженням на Говерлу
18.10. Студентка соціально-психологічного
факультету Анастасія Светківська здобула срібло на чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств ММА, що проходив в іспанському місті
Гвадалахара.
19.10. На історичному факультеті відбулась учнівсько-студентська конференція
«Українське козацтво: історія та сучасність».
Взяли участь учні шкіл Житомира, району та
студенти історичного факультету.
18.10. Відбулося вручення іменних стипендій кращим студентам ННІ філології та журналістики. Стипендію імені О. Ольжича отримали Анна Петровська та Наталія Криницька,

стипендія імені В. Остапчука – Марія Лось, стипендія імені М. Никончука – Ганна Чиркова,
стипендія за найкращі успіхи у процесі вивчення слов’янських мов та літератур – Єлизавета
Яковицька, стипендія за професійне використання набутих знань з філології на практиці –
Анастасія Поліщук.
23.10. Представники фонду Віктора та
Олени Пінчуків представили студентам стипендіальну програму «Завтра.UA»
25.10. Депутати міжфракційного об’єднання
«ЄвроОптимісти» – Світлана Заліщук (БПП),
Сергій Лещенко (БПП) та Наталія КацерБучковська (Народний фронт) - зустрілись зі
студентами. Зустріч пройшла у форматі вільного спілкування, дискусії.
26.10. Управління культури та туризму
Житомирської ОДА підвело підсумки конкурсу
у двох категоріях: «Видатні діячі Житомирщини»
та «Пейзажі Житомирщини». Портрети видатних постатей та краєвиди туристичних місць
Житомирщини увійдуть у тематичний календар
Житомирщини на 2019 рік.
28.10. Студенти соціально-психологічного
факультету відвідали Житомирський військовий шпиталь, у відділення якого передали
допомогу, придбану за кошти, отримані на
Покровському благодійному ярмарку.
30.10. Викладачі долучилися до регіональної
конференції «Євроінтеграція: Сила можливостей», що відбулась у Житомирському медичному
інституті. Обговорювали питання освіти, програму міжнародної співпраці Еразмус+, питання
розвитку ОТГ, прогресу в євроінтеграції в Україні
та можливості для студентів закордоном.
31.10. Грамоту Верховної Ради України за
заслуги перед українським народом отримав
доктор філ. наук, професор Володимир Єршов.
Грамоти за досягнення у науковій роботі отримав в. о. професора, доктору фіз.-мат. наук
Євген Севостьянов та кандидат пед. наук Олена
Анічкіна. Грамоти вручив народний депутат
Верховної Ради України Борислав Розенблат.
Прес-центр ЖДУ
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Юридична клініка ЖДУ роз’яснює:
У нашому університеті вже тривалий час
при історичному факультеті працює юридична клініка. Заснована вона була
6 грудня 2005 року викладачами кафедри
спеціальних історичних дисциплін та
правознавства: Миколою та Валерієм
Новиками.
Вже більше року юридичною клінікою
керує кандидат юридичних наук, доцент згаданої кафедри Ольга Рудницька.
Редакція вирішила поговорити з людиною, яка опікується цією структурою та,
спільно з студентами, надає консультації.
– Пані Ольго, розкажіть нашим читачам
трошки детальніше про клініку.
– Юридична клініка Житомирського державного університету імені Івана Франка
«Правосвіт» поєднує в собі навчальну, консультативну та право-просвітницьку функції.
Найчастіше до юридичної клініки звертаються студенти з питаннями, що стосуються
працевлаштування, форми і змісту трудового
договору, визначення трудової функції працівника, стягнення аліментів на користь дитини,
яка навчається.
Студенти також часто звертаються з питаннями щодо організації навчального процесу,
захисту прав споживача, спадкування за законом або заповітом.

– А які найбільш типові проблеми, з якими
студенти звертаються до клініки? Сформулюйте
ТОП-3 проблем
– Одним з поширених питань є таке: «Чи
втрачає студент денної форми навчання відстрочку від військової служби у разі оформлення академічної відпустки?»
Відповідно до ст. 17 Закону України «Про
військовий обов’язок та військову службу»
відстрочка від призову на строкову військову
службу для здобуття освіти на весь період
навчання надається громадянам призовного
віку, які навчаються у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у тому
числі під час здобуття наступного вищого
освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти. Громадяни призовного віку, які перервали
навчання у зв’язку з отриманням академічної
відпустки, реалізують право на академічну
мобільність, право на надану відстрочку від
призову на строкову військову службу не
втрачають.
Другим поширеним питанням є таке: «Які
дії особи, якщо в дипломі про вищу освіту
є помилка у назві кваліфікації чи спеціальності,
прізвищі студента-випускника?»
Помилка у документі про освіту, що виникла
з вини закладу вищої освіти, може бути виправлена за заявою особи щодо якої допущена така
помилка. Якщо помилку неможливо виправити,

то заінтересована особа може звернутися до
суду із заявою про встановлення факту, що має
юридичне значення.
Наступною, але, на жаль, не останньою проблемою є: «Чи має право студент денної форми
навчання, якому виповнилося 18 років, на аліменти на своє утримання?»
Згідно із ст. 199 Сімейного кодексу України
визначений обов’язок батьків утримувати
повнолітніх дочку, сина, які продовжують навчання. Так, якщо повнолітні дочка, син продовжують навчання і у зв’язку з цим потребують
матеріальної допомоги, батьки зобов’язані
утримувати їх до досягнення двадцяти трьох
років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу. Право на утримання припиняється у разі припинення навчання.
Для того, щоб звернутися до суду, студенту
необхідно взяти довідку з місця навчання про
те, що він (вона) дійсно є студентом закладу
освіти.
Для ваших читачів повідомляю, що клініка працює в навчальному корпусі № 4 в ауд.
№ 201 по вівторкам, середам та п’ятницям з 13:00
до 15:00. Запис на консультацію відбувається
з понеділка по середу з 10:00 до 15:00 за
тел. 097-213-61-66 або написавши на Email:
pravosvit.zdu@ukr.net
Марина Макаревич

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
СТУДЕНТІВ

Потрібна
допомога!

Андрій Сорока, студент історичного факультету, потрапив під потяг.

Значна кількість молоді сьогодні працює на робочих місцях, що частково
або зовсім не пов’язана зі спеціальністю, яку вони обрали, вступаючи
до вузу. Ми намагалися з’ясувати чи легко працевлаштуватися за фахом студентам Житомирського державного університету імені Івана
Франка.
Ми взяли інтерв’ю у магістра першого року навчання спеціальності
«Журналістика» ННІ філології та журналістики Марії Лось, яка вже має
певний досвід роботи. Вона розказала нам про свої перші звершення:
«Я почала працювати з кінця другого курсу.
В нашу академічну групу зайшла викладачка
нашої кафедри та сказала, що є вакансія на
одному з житомирських сайтів. Я була перша,
хто схопився за цю можливість працювати.
Я з’язалась з редактором і влаштувалась на посаду позаштатного журналіста інформаційного
агентства «Всі Новини». Моя перша зарплатня
повністю залежала від того, яку кількість матеріалів я напишу. Оскільки я була абсолютно
недосвідченою, то моя перша зарплатня не
перевищувала 400 грн. Згодом я зрозуміла, що
університет дав мені теоретичні знання, але потрібно мати ще й практичні навички. Через їх
брак, я могла робити в день максимум дві статті,
що було не дуже вигідно для мене. Згодом, до
обов’язків журналіста я додала роботу оператора, фотографа, системного адміністратора. За

це я отримувала доплату. Тому наступна зарплатня була вже більша.
Коли ти працюєш над собою, отримуєш чи
вдосконалюєш свої практичні навички, викладачі кафедри це одразу помічають. Звичайно,
вони знають, що ти десь вже працюєш, а не
сидиш на одному місці. Тебе вже сприймають як
фахівця своєї справи, можуть навіть запропонувати більш вигідну роботу чи офіційне працевлаштування. Саме так минулого року, вже будучи студенткою 4-го курсу, я стала редактором
газети «Універсум» – студентсько-викладацької
газети нашого університету. Пропрацювала на
цій посаді рік. Звичайно, поєднувати навчання
з роботою важко, особливо коли ти вчишся на
останньому курсі, у тебе на носі кваліфікаційна
робота, державні іспити. Саме тому я взяла на
роботі паузу, щоб відновити своє психічне та
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фізичне здоров’я, бо робота журналіста дуже
виснажує.
Цього літа я вступила до магістратури.
А у серпні, перед початком занять, мені запропонували роботу на посаді керівника прес-служби
Житомирського державного університету.
Робота складна, проте дуже цікава. У мене в підпорядкуванні є студенти, які працюють журналістами, радіо- та тележурналістами. Ми разом
працюємо, навчаюсь сама та навчаю своїх колежанок тому, що знаю сама. Це так круто, коли ти
можеш поділитися із кимось своїми знаннями.
На даному етапі я задоволена своїм життям, бо
це, напевне, те, про що я колись мріяла».
Романчук Анастасія
Мельничук Юлія
Барановська Іванна

Сьогодні цей життєрадісний, молодий хлопець перебуває у важкому стані з чисельною
кількістю травм.
Андрій завжди був позитивним та енергійним студентом. Жодне змагання з футболу
в університеті не обходилось без його участі. Він регулярно долучався до заходів, що
проходили в стінах нашого закладу. Його
одногрупники, друзі завжди можуть покластись на Андрія, знаючи, що він не відмовить
допомогти.
Сьогодні він знаходиться в тяжкому стані
й потребує великої кількості операцій та тривалої реабілітації для того, щоб відновитись
повністю.
Андрій з родиною щиро вдячний всім,
хто вже допоміг йому! Адже Ваша підтримка
і позитивний настрій обов’язково допоможуть повернутися Андрію до повноцінного
життя.
Ми звертаємось до Вас, до всіх студентів
ЖДУ з проханням при змозі допомогти Андрію
для подальшого лікування. Реквізити карти
мами Андрія Сороки Людмили Василівни –
5168 7573 7887 5886.

Надходження до фонду бібліотеки ЖДУ імені Івана Франка за жовтень 2018 року
Редакція продовжує знайомити читачів
з книжковими новинками, які протягом
останнього місяця потрапили до бібліотеки нашого університету. Через те, що
газетна сторінка має фізичні межі, будуть
вибірково представлені галузі знань та
нові книги. Більш детальну інформацію про
нові книги можна отримати на сторінці
нашої бібліотеки: http://library.zu.edu.ua/
меню: Ресурси підменю: Нові надходження.
Психологія та педагогіка
Науковий пошук молодих дослідників. Вип. XI. –
Житомир, 2018.
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вип. 1 (87): Філологічні
науки; Вип. 1 (92), Вип. 2 (93), Вип. 3 (94):
Педагогічні науки. – Житомир, 2018.
Соціальна робота
Все про соціальну роботу: навч.-енциклопед.
слов.-довід.; за ред. В. Піча. – Львів, 2000, 2012.
Німецька мова
Практичний курс німецької мови. – Житомир,
2018.
Польська мова
Кравчук А. Методика викладання польської
мови. – Київ, 2017.
Українська мова
Співвідношення семантики і структури
в системі мовних одиниць. – Полтава, 2018.

Українська література (критика)
Городнюк Н. Res incognita: семіотика речі
у східнослов’янському модерністському романі першої половини XX століття. – Дніпро,
2017.
Сліпушко О. Книжність середньовічної
Києворуської держави: Європейська модель
мислення. – Київ, 2017.
Історія
Світленко С. Дмитро Яворницький: вчений
та педагог в українському інтелектуальному
співтоваристві. – Дніпро, 2017.
Знедолені? Нездоланні! : історії переселенців / [ред.-упоряд. Ірина Черниченко]. – Київ,
2017.
Власюк І. М. Історія слов’янських народів
(з давніх часів до XVII ст.). – Житомир, 2018.
Правознавство
Тацишин І. Б. Адміністративне право України. –
Львів, 2012.
Макбрайд Д. Європейська конвенція з прав
людини та кримінальний процес. – Київ, 2010.
Нежурбіда С. Етіологія злочину. Теорії, аналіз, результат. – Чернівці, 2013.
Артамонов Б. Б. Екологічна експертиза. –
Львів, 2012.
Економіка
Власюк О. С. Актуальні проблеми фінансової
безпеки України в умовах посткризової трансформації. – Київ, 2014.

Безпека та конкурентноспроможність економіки України в умовах глобалізації / за заг.
ред. О. С. Власюка. – Київ, 2017.
Політологія
Малиновська О. Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії. – Київ,
2018.
Демографія
Мельничук Д. П. Людський капітал: пріоритети модернізації суспільства у контексті поліпшення якості життя населення. – Житомир,
2015.
Математика
Королюк О. М. Текстові задачі в шкільному
курсі математики. – Житомир, 2016.
Фізичне виховання
Диференціація фізичної підготовки спортсменів / за заг. ред. М. М. Линця. – Львів, 2017.
Боднар І. Диференційоване фізичне виховання. – Львів, 2017.
Природознавство
Гриб С. Ф. Збірник задач і вправ з генетики
та селекції: розв’язки, відповіді, пояснення. –
Житомир, 2014.
Борейко В. Е. Теории строгого природоохранного режима (категории I-а, I-b MCOП/IUCN).
Международный и европейский опыт. – Киев,
2018.
Серебряков В. В. Атлас птахів України : поширення та характер перебування. – Київ, 2012.

Эволюционный парадокс партеногенетических дождевых червей. – Киев, 2018.
Охорона праці в галузі
Охорона праці в галузі. – Київ, 2013.
Українська та зарубіжна худож ня
література
До бібліотеки ЖДУ у жовтні 2018 року поступили книги таких українських та зарубіжних
авторів:
Тома Л. «Дзеркало і задзеркалля»; Багряний І.
«Огненне коло»; Шкляр В. «Троща»; Корній Д.
«Зірка для тебе»; Малярчук Т. «Забуття»;
Митич Л. «Любовь. com»; Роздобудько І.
«Одного разу...»; Лис В. «Країна гіркої ніжності»; Пишнюк Т. «Нерозгаданий постскриптум»; Кокотюха А. «Справа отамана
Зеленого. Українські хроніки 1919 року»;
Єрмоленко В. «Далекі близькі: есеї з філософії та літератури».
Кінг С. «Крістіна»; Кінг С. «Куджо»; Джаэр Д.
«Ведьма с Лайм-стрит»; Поланік Ч.
«Бійцівський клуб»; Ґреґорі Ф. «Біла принцеса»; Картленд Б. «Исчезнувшая невеста»; Леви
М. «Уйти, чтобы вернуться»; Ревэй Т. «Дыхание
судьбы»; Ремарк Е. М. «Життя у позику»; СентЭкзюпери А. «Южный почтовый»; Муракамі
Х. «Хроніка заводного птаха»; Громыко
О. «Цветок камалейника»; Гончарова М.
«Четвертый звонок»
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Заповіді
студента
Іноді навіть досвідченим священикам
є чому навчитися у наших студентів. Вони
вже давно переробили відомі усім релігійні
заповіді під себе, під свій спосіб життя.
Ось що нам вдалося зібрати:
1. Не дай голодному бути сусіду своєму.
2. Якщо «пришествія» викладача не відбулося протягом 15 хвилин, то і навчання не буде.
3. Ранок для сну, а вечір для гульки.
4. Злий студент – залог депресії, злий викладач – загроза для здоров’я.
5. Усмішка – не половина оцінки, а вдалий комплімент викладачеві – практично її
половина.
6. Жага до знань прокидається перед іспитами, а після сесії вона вмирає.
7. Вивчити може кожен, а от розказати невивчене на іспиті можуть лише обрані.
8. Істина викладача та істина студента – це
дві абсолютно різні істини.
9. Якщо запізнився на пару – це не означає,
що студент не придумав, чому він запізнився
на пару.
10. Після сесії у студента відкривається інстинкт святкування.
11. Ми живемо лише раз, але святкуємо неначе безсмертні.
Світ студента – це неоціненний вир фантазії,
який огорнутий допитливістю та винахідливістю. Тому, поповнюйте кожний день свого
навчання власними «заповідями», і тоді наука
буде для вас справді корисним та захоплюючим
заняттям.
Полонський Олег

Анекдот від викладачів ННІ
філології та журналістики :)
Посміємось разом!

Андрій
Близнюк

Небезпечний святковий
флешмоб продовжується
В соціальних мережах стартував незвичайний святомиколаївський/різдвяний флешмоб обміну подарунками між незнайомими людьми. Певна кількість житомирян вже
вдгукнулась на цей флешмоб і готується взяти у ньому участь.
Редакція газети «Універсум» повідомляє:
сайти Чернігова та Дніпра вже повідомили своїх громадян про небезпеку подібних
флешмобів.
Під час флешмобу батьки повинні відправити абсолютно незнайомим людям особисті
дані дітей – ім’я, адресу, вік і навіть невеликий опис дитини (нібито для того, щоб можна
було вибрати подарунок для конкретної дитини). Поліція вказаних міст закликає батьків
не вестися на такі хитрощі та не брати участі
в подібних акціях.
Нещодавно поліція Латвії, де ця ініціатива
набула широких масштабів, вже зробила заяву.
«Поліція закликає батьків не потрапляти на цю
хитрість і не брати участь в подібних акціях.
Якщо хочете порадувати дитині – самі купіть
їй подарунок. Користі від цього буде значно
більше, ніж від того, що ви поділитеся даними
дитини з незнайомими людьми», - повідомляє
сайт delfi.lv

У поліції Чернігова та Дніпра попереджають:
це піраміда, що становить загрозу для безпеки
дітей. Піраміда – це система, за якої прибуток
отримує тільки організатор і перші учасники
за рахунок інших. На пострадянському просторі піраміда отримала популярність завдяки
створеній Сергієм Мавроді фінансовій системі
МММ. Учасники МММ у результаті втратили мільярди рублів. «У цьому Різдвяному флешмобі
не можна виявити конкретного організатора,
який міг би нажитися за чужий рахунок, проте
ця акція особливо небезпечна, оскільки ви не
знаєте, в чиї руки потраплять дані ваших дітей
і з якою метою вони будуть використані».
В Україні, зокрема у Житомирі, флешмоб
тільки набирає обертів. Закликаємо бути пильними та думати перед тим, як брати участь
у цьому флешмобі
За матералами сайту delfi.lv,
Depo.Дніпро та cheline.com.ua

ТОП-5 страв студентів

Редакція провела опитування серед студентів ЖДУ, які проживають у гуртожитках
та на квартирах, та з’ясувала ТОП-5 страв.

1. Все, що передала мама
Мамина їжа, звісно, на першому місці.
Виокремити страви досить складно, адже сумка з дому у кожного напакована/забита різним.
Проте у цієї страви є один, проте суттєвий недолік: закінчується дуже швидко, вже у середу.
У четвер починаються пошуки альтернативних
джерел харчування.
2. Смажена картопля
Улюблена страва не тільки студентів! Проста
в приготуванні та не потребує шалених витрат.
Хтось робить її «фірмовою» стравою, а хтось, маючи щось «на кармані», шикує, додаючи сосиски, гриби, зелень, яйця, часник та інші добавки.
Головне для цієї страви – мати мішок картоплі,
або знати, у кого стоїть мішок картоплі.
3. Те, що швидко вариться
Макарони – продукт, що користується у студентів шаленою популярність. Чому, спитаєте
ви? Через простоту та швидкість приготування
(відварити у підсоленій воді вісім хвилин), цінову доступність та, найголовніше – макарони
смакують з усім, що залишилося від маминої
сумки чи знайдеться у холодильнику.
4. Яєчня
Якщо мамина їжа закінчилася, картоплі вже
немає, на макарони грошей катма, тоді приходить черга чарівного яйця-райця. Воно споживається як у смаженому вигляді, так і у сирому
(бажано з хлібом) та рятує студента у період
«екстреного» виживання.
5. Бутерброди
Вершиною студентського раціону обіймає
бутерброд, на готування якого йдуть лічені
секунди. Єдина умова – було б що на що по-

класти. Бутерброди споживаються, найчастіше,
у п’ятницю чи суботнім ранком.

Продовжуючи вивчення раціону студентів, редакція переконалась, що тільки у
студентські роки відкриваються таланти готування кулінарних шедеврів з мінімальної кількості продуктів. Отже, кілька
бюджетних рецептів.
Піца за 10 хвилин
Дар’я Погосьян, ННІ педагогіки, поділилася рецептом піци, яка готується за 10 хвилин
з усього, що знайдеться під рукою чи у сусіда.
Для тіста потрібно 2 яйця, 8 столових ложок
борошна та 4 столові ложки сметани. Тісто має
вийти рідким. Далі виливаємо тісто на пательню, заздалегідь змащену вершковим маслом та
кладемо зверху на тісто усе, що знайшли: порізані помідори, ковбаса, іноді солоні огірочки.
Далі все покриваємо майонезом та натираємо
сир. Ставимо пательню на невеликий вогонь
і чекаємо, поки розплавиться сир. Це і буде
ознака того, що піца готова. Смачного!
Суп з «Мівіни» та овочів
Світлана Скиба, історичний факультет,
готує найбюджетніший суп з «Мівіни» та овочів.
Для нього потрібно кілька картоплин, морквина, цибулина та пачка «Мівіни».
Нарізаємо овочі та картоплю кубиками.
Кидаємо картоплю в киплячу воду, хвилин через 10 додаємо овочі. Після цього засипаємо
«Мівіну». Перед цим її треба добре поламати,
вийняти приправу та додати її до решти інгредієнтів. Далі знову доводимо до кипіння. Ось
і все – суп готовий. Смачного!
Бісквіт
Катерина Кавун, ННІ педагогіки, пропонувала рецепт бюджетного бісквіту.
Для приготування бісквіту нам потрібно:
4 яйця, пакетик ваніліну або ванільного цукру,
пів склянки цукру, склянка борошна, чайна
ложка розпушувачу, столова ложка крохмалю,
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2 столові ложки холодної води, 2 столові ложки
олії та трошки манки.
Розбиваємо яйця, додаємо ванільний та звичайний цукор, збиваємо усе це до пишної піни.
Далі додаємо борошно, крохмаль, розпушувач,
олію та воду. Усе розмішуємо та викладаємо
у форму, яку попередньо змазати олією і посипати манкою. Поставити в розігріту духовку на
40–50 хвилин на 180–200 градусів. Через 20 хвилин знизити температуру в духовці та випікати далі.
«Гарячий бутерброд»
Лілія Іваницька, фізико-математичний
факультет, поділилася рецептом «гарячого»
бутерброду.
Знадобиться кілька скибок хлібу, лікарська
ковбаса або сосиски, плавлений сир, яйця, соняшникова олія.
Спочатку натираємо плавлений сир та нарізаємо ковбасу/сосиски, змішуємо з яйцем.
Розігріваємо пательню, наливаємо олії та
кладемо скибку хлібу на пательню. Поки смажиться одна сторона, на іншу кладемо начинку
з ковбаси/сосисок, сиру та яйця. Далі обережно
перевертаємо хліб, щоб начинка залишилася
на хлібові та підсмажуємо. Смачного!

Олена
Поліщук
Радянські часи, чоловік підходить до
кіоску «Союздрук»:
– Дайте «Правду».
– «Правди» у нас немає.
– Тоді – «Известия».
– Ну які у нас «Известия»?
– А що є для народу?
– «Труд» – за 2 копійки.
•••

Валерій
Башманівський

Студент завалив сесію. Телефонує мамі:
– Мамо, вигнали з інституту, підготуй тата.
Через кілька годин дзвінок:
– Тато готовий, підготуйся сам!
•••

Леся
Зайко

– Питання на «п’ять». Як мене звати?
Студент червоніє, блідне, дивиться в стелю
(а раптом там щось написане?), гарячково
згадує ім’я викладача й, зрештою, відповідає:
– Не знаю.
– Добре, питання на «чотири». Якого кольору підручник?
Ситуація аналогічна попередній.
– Добре, питання на «три». Що ми здаємо?
Студент, зрозумівши, всю безнадійність,
похнюпив голову, виходить за двері, а про
себе думає:
– Завалив, гад!

Оладки
Ілля Панчук, ННІ іноземної філології, пропонує рецепт оладок.
Потрібно: склянка кефіру, чверть чайної
ложки соди, 5–7 столових ложок борошна,
1–2 столові ложки цукру, олія та дрібка солі.
В кефір додати соду та розмішати, почекати
2–3 хвилини. Сода в кефірі має зашипіти, після цього додаємо цукор та сіль, перемішуємо. Додаємо
борошно та добре розмішуємо, щоб не залишалося грудочок. Тісто готове. Далі на розігріту пательню з олією викладаємо ложкою тісто. Обсмажуємо
з обох сторін до золотистого кольору. Подаємо
з варенням або зі сметаною. Смачного!

Дружина:
– Я у тебе як Попелюшка: прибираю,
готую...
Чоловік у відповідь:
– А я ж тобі казав, що як вийдеш за мене жити будеш як в казці!

Іванна Барановська, Юлія Мельничук,
Анастасія Романчук
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Ірина Шадура

Адреса редакції: вул. В. Бердичівська, 40, кім. 215а,
корпус № 4, Житомир, 10008.
Тел.: (097) 322-09-50.

Редактор: Андрій Близнюк.

Електрона адреса: a.bliznjuk.zt@gmail.com

Коректори: СІЦ.

Редакція може не поділяти думки авторів публікацій.
Редакція залишає за собою право на редагування
і скорочення матеріалів. Рукописи не повертаються
і не рецензуються. За достовірність фактів, поданих

Верстка: Денис Огороднійчук
© СІЦ (макет редакції).

20-ті роки. «Червоний» університет, директор – активний комуніст, перевіряє трудову
дисципліну серед буржуазних професорів.
Дізнається, що один з них регулярно запізнюється. Викликає його до себе і починає
профілактичну бесіду: революційна свідомість, пролетаріат, комуністичний порядок…
Мойсей Соломонович, уважно вислухавши
директора, спокійно відповідає:
– Молодий чоловіче, у вашому університеті лекція починається тоді, коли я туди
прийду.
•••

•••

Марія
Масловська
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