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– Думаю, Вам відома істина, що «кожен солдат
мріє стати генералом». Коли Ви були студенткою, асистенткою, аспіранткою, викладачем,
заступником декана, чи думали Ви, що станете
ректором університету?
– Я була ще й завідувачем кафедри, відповідальним секретарем приймальної комісії. Стати
ректором – для мене не самоціль, і мрії такої не
було. Але після звільнення нашого попереднього
керівника настав такий період, який змусив мене
замислитися про майбутнє нашого університету,
з яким пов’язане моє життя з 1988 року. Тому мені
не байдужа доля нашого навчального закладу,
його становище сьогодні й перспективи майбутнього. Крім того, я знала, що буду працювати
з дружним, потужним, амбітним колективом, який
має нові цікаві ідеї, нові проекти, які потрібно
спрямувати в правильне русло й реалізувати на
благо університету для забезпечення його гідного
майбутнього.
– Як сприйняли Ваші рідні звістку про те, що Ви
будете балотуватися на посаду ректора?
– Родина – це дуже важливе в моєму житті, моя
підтримка, розрада, мій допінг, який тримає мене,
не дає розслабитися. Я взялася за таку роботу
саме завдяки підтримці моїх рідних, які вірили
й вірять у мене, бо знають, що якщо я за щось
беруся, то доводжу це до кінця.
– Чи не страшно було брати на себе таку
відповідальність?
– Як і будь-якій нормальній людині, звичайно, страшно, бо треба відповідати за сотні
співробітників, тисячі студентів. Але ж комусь
потрібно це робити. То чому не мені? Крім того,
я була впевнена в підтримці багатьох своїх колег, вірила в їхню допомогу, у те, що підкажуть,
виконають.
– Скоро буде 8 місяців, як Ви на посаді ректора.
Чи було щось таке, чого Ви не очікували?
– Це були 8 місяців освоєння, вникання в справи, кропіткої роботи в різних ділянках діяльності
університету, довгих робочих днів, інколи сумнівів та навчання як з економічних питань, так
з юридичних. Не очікувала, мабуть, того, що доведеться багато чого розпочинати спочатку, налаштовувати на робочий лад.

– Чи прийшлося Вам розчаровуватися у людях
за час перебування на посаді?
– На щастя, не довелося, бо наш колектив навчений працювати, бо кожна людина – маленький
гвинтик великого механізму, який називається
університетом, тому важливо, щоб усі складові
механізму працювали злагоджено й в унісон, так
що ми стараємося.
– В українському політикуму та урядах
склалася традиція у всіх бідах звинувачувати
попередників. Як у Вас складаються стосунки
з попередниками?
– Стосунки з попередниками склалися нормально. Звинувачень не можна висовувати ніяких, бо і я була частиною нашого колективу. Якщо
щось і складалося не так, то, мабуть, і мені не вистачало сили духу та сили переконань, щоби питання вирішувалися у іншому руслі. Жоден із них
не був звільнений з університету. Люди просто не
обіймають керівних посад, а вдосконалюють свої
професійні навички, працюючи на відповідних
кафедрах викладачами, займаючись водночас
продуктивною науковою діяльністю.
– Чи зустрічалися Ви вже із студентами
у гуртожитках?
– Звичайно, зустрічалася, обговорювали нагальні проблеми, які стосуються проживання
студентів у гуртожитках, вирішували питання
покращення умов їхнього життя в них.
– Редакція має інформацію, що Ваш робочий
день завершується не о 17 чи 18 годині, а набагато пізніше. Чому?
– Тому що є багато невідкладних справ, які не
можна перенести на завтра чи післязавтра. Тому
що доводиться дещо наздоганяти втрачений час,
або робити багато нового, адже ми не стоїмо на
місці, усе змінюється. Крім того, маємо привести
все у відповідність до діяльності навчального закладу згідно з чинним законодавством.
– Ви свідомо віддали посаду голови Вченої ради
університету іншій людині. Поясніть це рішення.
– Одним із пунктів моєї передвиборчої програми була зміна концепції керування університетом.
На мою думку, потрібне підсилення ролі вченої
ради університету та делегування повноважень
відповідним структурним підрозділам із розмеж-

ування прав і сфер відповідальності та прийняття
рішень. Як і обіцяла, одразу почала впроваджувати ці пункти, адже владу треба вміти ділити. Крім
того, і відповідальність потрібно вміти розділяти.
Коли я стала ректором, у нас відбулися вибори
голови вченої ради університету відповідно до
закону – з таємним голосуванням, із бюлетенями. Голосування виявило, що рада віддала свої
голоси докторові філологічних наук, професору
Віктору Мойсієнку, який і став головою вченої
ради університету. На мою думку, такий паритетний принцип управління університетом дає
змогу не лише відчувати конкуренцію, а й створити партнерську систему керівництва. І якщо
така конкуренція здорова, якщо вона допомагає
розвиткові університету, то це тільки на користь
нашому навчальному закладу, діє для вирішення нашої спільної справи заради процвітання
університету.
– Скажіть відверто, чи допомагає Вам
те, що Ви жінка, у вирішенні питань нашого
університету?
– У вищих інстанціях ректора сприймають не
як жінку чи чоловіка, а як професіонала, людину
справи, людину слова, людину-керівника, яка діє
відповідно до чинного законодавства на користь
університету.
– Чого, на Вашу думку, не вистачає нашому
університету?
– Оновлення матеріально-технічної бази, зокрема, сучасним лабораторним обладнанням,
розширення програми «Запрошені професори»,
міжнародної співпраці, осучаснення методів викладання навчальних дисциплін. Щодо науковопедагогічних працівників, то дещо не вистачає
саме практичних знань, адже певна частина
кандидатів наук та професорів за останні роки
ринкових відносин не мала безпосереднього
практичного досвіду роботи на підприємстві,
у бізнесі чи школі. Тому для наших викладачів ми
плануємо розробити систему обов’язкових стажувань на підприємствах, в організаціях, установах
та школах, адже лекція має бути живою, викладач
має наводити приклади із власного практичного
досвіду і, відповідно, вдосконалювати навчальний процес.

Шановні студенти, аспіранти,
викладачі та співробітники Житомирського державного університету імені Івана Франка,
сердечно вітаю всіх Вас із Днем
Університету!
Золотими літерами в історію України та світу вписано імена великих
українців, серед них – Іван Франко,
ім’я якого присвоєно Університетові.
Освячений сотнями імен науковців,
письменників, митців, державних
і громадських діячів – випускників
Університету, які ввійшли в українську та світову науку і культуру,
Університет, за прикладом свого видатного патрона, здійснює важливу
місію – обстоює і виховує почуття
національної свідомості та гідності
в кожного українця.
Уже 99 років ЖДУ імені Івана
Франка перебуває в епіцентрі наукового і культурного життя Житомира та України, відроджуючи духовну культуру, зберігаючи середовище інтелектуальної свободи та
поваги до гідності кожної людини.
Шановні франківці, від щирого
серця бажаю Вам нових трудових
звершень, свіжих професійних ідей,
незламної сили духу, жаги до нових
знань і відкриттів, творчої наснаги
та щоденної натхненної праці заради славного майбутнього нашого
Університету та України!
Дорогі студенти! ЖДУ імені Івана
Франка має багаті традиції і здатен
забезпечити Вас важливими знаннями, які знадобляться Вам у житті,
зроблять його змістовним і гідним,
подарують Вам радість творчості. Любіть обрану Вами професію,
невпинно самовдосконалюйтеся,
і вона полюбить Вас, дозволить Вам
повною мірою самореалізуватися
на благо Вам самим, Вашим родинами та Україні. Бажаю Вам успіхів
у навчанні, підкорення нових вершин знань, творчого оптимізму,
успішної майбутньої кар’єри!
Щиро Ваш Петро Саух
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– Як Ви самі б представилися нашим
читачам?
– Галина Киричук.
– Ваш улюблений колір?
– Білий.
– Ваш улюблений запах?
– Тюльпан.
– Ваш улюблений продукт?
– Виноград.
– Ваш улюблений напій?
– Молоко.
– Чим для Вас пахне дитинство?
– Мамою.
– Щастя - це ...? Ви щаслива людина?
– Родина. Так.
– В чому сенс життя?
– В дітях.
– Що таке любов?
– Якщо з точки зору просто людини, то повага та взаємопорозуміння. Можна це перефразувати, що любов – це ризик втратити себе
в іншій людині і зупинитися, не зумівши вийти
з цього стану. Якщо з точки зору біолога, то це
суміш гормонів (дофаміну, адреналіну, серотоніну, ендорфінів, тестостерону чи естрогену,
фенілетиламіну).

– Ви добре пам’ятаєте свій найщасливіший
день у житті?
– Так. Їх у мене було два. Це дні народження
моїх доньок! Ті секунди і хвилини залишилися
в пам’яті яскравими зірочками і думаю, що це
моменти щастя, подаровані долею.
– А пам’ятаєте свій найнещасливіший день?
– Втрата рідних.
– Чого Ви нізащо не зможете пробачити іншим людям?
– Брехні і зради. Завжди девізом у житті
були слова: «Краще гірка правда, ніж солодка
брехня».
– Щось може довести Вас до сліз?
–Як правило, мені це не характерно, якщо
лише сльози радості
– Якими якостями треба володіти, щоб домогтися успіху?
– Як на мене, то чесність та цілеспрямованість. Крім того, це вміння аналізувати інформацію та об’єктивне сприйняття конкурентів,
адже саме вони роблять нас ще успішнішим.
– Є у Вас особиста формула успіху?
– Важко сказати, що це власна формула
успіху. Про те, чи успішна людина, чи ні можна
сказати лише через роки.

– Що для Вас означає бути вільною?
– Це можливість приймати самостійно рішення і вільно висловлювати свою точку зору.
– Чи відчуваєте Ви страх перед смертю?
– Людина приходить у цей світ і залишає
його. Кожній людині відведено певний час і це
не залежить від нас.
– Що Ви робитимете, дізнавшись про те, що
вам залишилося прожити рівно сім днів?
– По-перше, намагалась би завершити всі
справи, щоби не перекладати їх рішення на
інших людей; по-друге, проаналізувала би, хто
найбільше потребував би моєї допомоги і постаралась би надати її; по-третє, насолоджувалась би до останнього спілкуванням зі своєю
родиною.
– Чи є життя після смерті?
– Колообіг хімічних елементів в живій природі ніхто не відміняв.
– Що Ви вкладаєте в поняття добра і зла?
– Добро і зло досить суперечливі поняття.
Наш світ ділитися на чорне і біле, має темну
і світлу сторони, у кожного предмета є своя
тінь, тому так складно розмірковувати про добро і зло.
– Вас часто зраджували?

– Ні.
– Що Вам допомагало подолати періоди повного відчаю?
– Дякувати Богу, у мене таких періодів не було.
– Чи існує Бог?
– Так.
– Чи траплялися у Вашому житті чудеса?
– Думаю, що так. Адже здійснення мрій можна розцінювати як чудо!
– Скільки часу Ви могли б прожити на безлюдному острові і що взяли б з собою?
– Напевне, не змогла би жити на безлюдному
острові. Не уявляю відсутності спілкування.
– В яку епоху Вам хотілося б жити і з ким
з представників цієї епохи поспілкуватися?
– Ймовірно, в епоху Відродження. Хотіла би
поспілкуватися з Леонардо да Вінчі, Рафаелем,
Мікеланджело, Франческо Петраркою.
– Як Ви вважаєте, краса дійсно може врятувати світ?
– Так. Адже, не зважаючи на ситуацію,
в пам’яті залишаються лише прекрасні моменти, тому за красою (зовнішньою, внутрішньою,
фізіологічною, духовною та ін.) майбутнє.
Андрій Близнюк

99-та річниця ЖДУ імені Івана Франка
Напередодні 99-ої річниці редакція студентсько-викладацької газети «Універсум» звернулася до директорів/деканів інститутів/факультетів нашого вишу, до голів студентського
братства інститутів/факультетів з пропозицією: розповісти у кількох реченнях про те, з чим зустрічають 99-рччя викладачі та студенти.

Фото Олена Свінцицька

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ
ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ
Директор Марина Полховська:
Наш колектив надзвичайно пишається тим,
що має значне якісне зростання професорськовикладацького складу. Викладачі інституту іноземної філології постійно вдосконалюють свої
професійні знання та навички. Лише протягом
цього року семеро викладачів вибороли право
проходити стажування за кордоном, четверо
взяли участь у міжнародних конференціях за
кордоном (у Польщі, Чехії та Казахстані). Ще
шестеро викладачів стали учасниками міжнародних стипендіальних програм, здійснювали
обмін досвідом з іноземними колегами та працювали над своїми науковими дослідженнями.
Маємо певні досягнення і у захисті дисертаційних досліджень. Так, за минулий навчальний
рік у нас була захищена дисертація на здобуття
ступеня доктора філологічних наук і чотири
дисертації на здобуття ступеня кандидата філологічних наук .
Не відстають і студенти. Наші студенти найактивніші, найкреативніші та найрозумніші!
Цього року маємо своїх переможців у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт
з перекладознавства – перше місце виборола
Ольга Садловська, з методики викладання іноземних мов перше місце у Вікторії Харчук. Ще
дві студентки – Марія Щипанська та Романія
Головецька – стали стипендіатами наукового
конкурсу «Завтра UA».

Голова Студентського братства Ілля
Панчук:
До 99-ї річниці університету ми хочемо організувати концерт. Ідей у нас багато, студенти
талановиті, тому щось цікаве точно вигадаємо.
Хочу одразу запросити, запропонувати студентам з усіх інститутів та факультетів брати участь
у наших концертах. Ми дуже раді бачити всіх
у себе. Якщо будуть будь-які цікаві ідеї, то нехай
звертаються до нас, ми завжди готові допомогти в їх реалізації.
Якщо ж говорити про наш інститут, то цього
року до нас вступило в три рази більше студентів, ніж минулого року. Було проведено багато
заохочувальних заходів до вступу у ННІ іноземної філології. Збільшилась кількість кандидатур
до магістратури.
Наш інститут іноземної філології – найкращий. У нас найкращі викладачі, надзвичайно
цікаве та якісне навчання. Та й взагалі, якщо
хочете отримати гарну освіту, то ласкаво просимо лише до нас.
Анастасія Романчук,
Анастасія Складанівська

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ
Директор Володимир Литньов:
До 99-річчя нашого університету Навчально-науковий інститут Педагогіки прийшов як
один з найбільших структурних підрозділів.

Наш великий колектив виконує поставлені перед ним державні завдання. Ми готуємо спеціалістів належного ґатунку, більше того, реагуючи
на зміни у системі освіти, перебудовуємо свою
роботу під завдання нової української школи.
В інституті практично всі студенти включені
у науково-дослідницьку роботу, виконується велика програма волонтерської діяльності
спільно з волонтерами зі Сполучених Штатів
Америки, налагоджені стосунки з італійськими університетами з реалізації проекту освіти
в Україні, приймаємо по обміну делегації з італійських університетів. Інститут дає студентам
ґрунтовну підготовку з іноземних мов, зокрема
з англійської. Колективи художньої самодіяльності мають почесні звання, призи на Всеукраїнських конкурсах.
Наші студенти виділяються свідомою дисципліною. Механізм студентського самоврядування на рівні такої громадської організації як
«Студентське братство» працює неформально
і студенти є дійсно справжніми господарями
життя в інституті, несуть повну відповідальність
за відвідування занять, навчання та поведінку.
Наступне, що ми тримаємо під контролем –
профорієнтаційна діяльність і залучення якомога більшої кількості абітурієнтів до навчання
в нашому інституті. А проблема лише в тому,
що в Україні зменшується кількість випускників шкіл. Хоча цього року, якщо порівняти
з іншими вишами України, то по спеціальностях
«013 Початкова освіта», «012 Дошкільна освіта»
ми набрали більше всіх і середній бал, з яким
вступали до нас, достатньо високий.

На мистецьких спеціальностях, де завжди
були проблеми з кількістю абітурієнтів, сьогодні ми маємо більш-менш нормальну ситуацію. По образотворчому мистецтві, по дизайну,
сценічному мистецтві вже другий рік підготовка студентів здійснюється на достойному
рівні. Продовжуємо готувати також вчителів
музики. Нещодавно в інституті ми завершили
проводити в рамках свята дошкільників прекрасний проект «Тиждень дошкільника». Зараз
наші студенти будуть брати участь у концерті
першокурсників.
Якщо говорити про плани, то ми мріємо, щоб
у нас отримували освіту студенти з ближнього
й дальнього зарубіжжя; мріємо про посилення
стосунків із закордонними університетами;
про збільшення кількості студентів, що навчатимуться за програмою подвійних дипломів,
тим більше, що така співпраця з університетами
Польщі та Чехії вже існує. Окрім того, нас цікавить розвиток академічної мобільності наших
студентів.
Плануємо напередодні дня освіти, що наші
викладачі візьмуть участь у сходженні на Говерлу. Там вони піднімуть прапор України,
прапор Європи та прапор нашого університету. Цим сходженням ми хочемо дати старт
зустрічі 100-річчя Житомирського державного
університету.
У другій половині жовтня готуємо великий
проект «Тиждень педагогіки» з залученням
учнів старших класів шкіл, вихователів, вчителів, керівників структур управління середньої
школи.
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До 100-річчя ЖДУ 365 днів
Заступник голови Студентського братства
Дарія Карнафель підкреслила, що одним із найбільших досягнень інституту вважає систему
підготовки кращих студентів до участі у Всеукраїнських олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Завдяки
цій системі студенти можуть отримувати якісну
підготовку, а в результаті займати перші місця
в конкурсах.
Юлія Мельничук,
Вікторія Писаренко

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ
ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ ТА
ЖУРНАЛІСТИКИ
В. о. директора Олексій Башманівський:
Говорячи про наші досягнення, хотілося
б зауважити, що за останні роки збільшується
кількість державних мiсць на всі спеціальності
та напрямки. Це свідчить про кілька речей: поперше, до нас вступають найкращi студенти
i вони приходять з усієї України з своїми бюджетними мiсцями; по-друге, рейтинг нашого
університету та, зокрема, інституту філології
та журналістики в області зростає; по-третє,
ми стаємо більш конкурентоспроможним.
Поясню чому: цього року до нас вступили
абітурієнти з різних міст, зокрема, Києва та
Львова, хоча вони могли навчатися у своїх
вишах. Збiльшилась кiлькiсть студентів з різних факультетів та інститутів, якi вступили до
нашої магiстратури. Все це – наслідок нашої
кампанiї з профорієнтації. Раніше ми традиційно проводили тренувальні тестування
з української мови та лiтератури. Минулого
навчального року ми вперше провели тренувальне тестування з англійської мови, де
задiяли комп’ютерну технiку для виконання
завдань з аудiювання. На тестування прийшло
близько двох тисяч школярів.
Цього року викладачі інституту їздили на
стажування за кордон. Це професор Володимир Єршов та викладачка Вікторія Бiлявська,
якi не тільки стажувалися, але й читали лекцiйнi
та практичнi курси. Окрім того, дванадцять студентів інституту за програмою семестрового
навчання за кордоном навчалися у Польщi,
в Поморськй академії міста Слупськ. Вже цього навчального року двоє студенток поїхали
у Слупськ на навчання. Окрім цього ми співпрацюємо з програмою ERASMUS+. Минулого року
троє студентів за цією програмою здобували
освіту за кордоном.
Приїздять і до нас іноземці. Інститут заключив угоду з Корпусом Миру. Вже другий рiк
поспiль у нас працюють викладачi зі США, викладаючи низку дисциплiн англiйською мовою.
Крiм того, проводять заняття англiйського клубу, виховнi заходи, що сприяє вдосконаленню
володіння англійської мови, бо наші студенти
вживу спілкуються з носіями іноземної мови.
За минулий навчальний рік в стінах iнституту
побувало вiсiм закордонних професорів
(у більшості – з Польщі), які читали лекцiї нашим
студентам.
Професорсько-викладацький склад інституту молодшає. Середнiй вік викладачів – близько
47 років. Щороку відбуваються захисти дисертації. Так, цього року захистили кандидатські дисертації Людмила Давидоваа та Надія
Миколаєнко. Студенти теж радують. Маємо за
останній рік п’ять переможцiв всеукраїнських
конкурсiв студентських наукових робiт.
Якщо говорити про річницю університету, то
програма в інституті різноманітна, заплановано
багато заходiв – конкурс знавців мов, квести,
конкурси віршів, «Вільний мікрофон», вручення
іменних стипендій та багато іншого.
Голова студентського братства Анна
Кіналевська:
Студентське братство проводить активну
роботу: займаємось волонтерською діяльністю
(зараз плануємо поїздку до дитячого будинку), організовуємо концерти, заходи, зустрічі
з відомими людьми. Намагаємось заохотити студентів, аби вони брали активну участь
у житті університету. На річницю ми плануємо
влаштувати флешмоб, зараз вирішуємо в якій
формі його проведемо, встановимо фотозону,
щоб кожен бажаючий мав можливість зробити
фото на оригінальному фоні. Також плануємо
провести опитування серед студентів.
Марина Чирко,
Юлія Зяткевич

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Декан Олександр Жуковський:
За 2018-й рік історичний факультет університету має дуже вагомі та серйозні здобутки.
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В першу чергу факультет відзначається високим показником професорсько-викладацького
складу. Практично всі викладачі – це доктори
або кандидати наук. На даний момент на факультеті діє чотири кафедри: всесвітньої історії,
історії України, спеціальних історичних дисциплін та правознавства і філософії. Цього року
історичний факультет відкрив нову класичну
спеціальність «081 Право». Сімнадцять осіб,
які вступили на перший курс, по закінченню
навчання отримають класифікацію юрист, вони
матимуть можливість працювати в адвокатських та правових галузях. В структурі факультету діє юридична клініка. Кожен студент та викладач може на безкоштовній основі отримати
фахову юридичну консультацію та допомогу від
студентів та викладачів історичного факультету.
Кожна кафедра має свої потужні конференції та збірники наукових праць студентів. Так,
кілька днів тому відбулася V Міжнародна наукова конференція «Україна – Польща: спільні
шляхи до свободи». Історичний факультет активно співпрацює з європейськими державними організаціями та іноземними спікерами-викладачами. У жовтні, 17–18 числа, відбудеться
«козацька» конференція з виїздом у с. Ковтун.
Варто відзначити, що на історичному факультеті
успішно розвивається наукова діяльність. Так,
у 2018 році було започатковано журнал «Інтернал», який отримав статус фахового видання
та відбулася лекція-презентація книги історика-ентузіаста Богдана Магали «SS – ЮНАКИ».
Студенти історичного факультету щороку активно беруть участь у всеукраїнських турнірах,
олімпіадах та конкурсах і регулярно займають
призові місця.
Факультет може похвалитися якісною оновленою технічною базою. Майже всі аудиторії
оснащені новими телевізорами, також в наявності є кілька професійних ноутбуків та проекторів. Історичний факультет турбується про
активний розвиток і життя студентів. Студентські роки залежати виключно від самих студентів. Якщо вони правильно зорганізуються, то
матимуть гідне майбутнє.
Член Студентського братства Нікіта
Климчук:
Ми завжди намагаємося бути активними.
І прагнемо, щоб наші студенти поводились так
само. В першу чергу, ми намагаємось розвивати в них азарт до навчання. Для того, щоб
урізноманітнити їхні «сірі» будні і зробити з них
справжніх лідерів, ми створюємо для них різні
конференції, даємо їм можливість брати участь
в олімпіадах та змаганнях. Незабаром плануємо
організувати для них «козацьку конференцію».
Приємно бачити в наших лавах студентів, що
турбуються не лише про свій диплом, а й про
користь для суспільства.
Юлія Солуянова
Олег Полонський

ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Декан факультету Дмитро Вискушенко:
Колектив природничого факультету постійно розвивається і має потужний науковий та
освітній потенціал. Абсолютна більшість викладачів у нас – кандидати або доктори відповідних наук. Завдяки цьому ми маємо надзвичайно високий рівень викладання дисциплін
та, в решті решт, студенти факультету мають
змогу отримати якісну освіту, конкурентну
в сучасних умовах.
Наш факультет сьогодні – це чотири спеціальності освітнього ступеня бакалавр, а також
чотири спеціальності освітнього ступеня магістр. Також найближчим часом ми плануємо
ліцензувати за освітнім ступенем магістр ще
одну спеціальність – «101 Екологія».
Перебування студентів на факультеті не обмежується лише їх навчанням. Під час літніх
польових практик та у вільний від навчання
час вони здійснюють численні поїздки в різні
регіони України (Карпати, Поділля, Полісся,
Канів, Умань та ін.), відвідуючи заповідники,
заказники, дендропарки, визначні історичні
й культурні місця, що дає змогу краще ознайомитися з довкіллям, пізнати свій рідний край та
отримати відповідні практичні навички.
Саме тому контингент денної форми навчання природничого факультету на даний час становить близько 500 осіб, а ще кілька років назад
на факультеті навчалося близько 400 студентів.
Ми пишаємося тим, що абітурієнти обирають
саме нас, що вони нам довіряють і це, вважаю,
є найбільшим і найприємнішим досягненням
нашого колективу.
Голова Студентського братства Юлія
Шкилюк:
Щороку студентське братство і студентський
профком беруть активну участь в організації
виїзних практик з різних навчальних дисци-

плін: з екології ми виїжджаємо на Прикарпаття,
а з біології – у Закарпаття.
Студентське братство надає велику підтримку талановитим студентам факультету, спортсменам, учасникам самодіяльності. Організовуємо та проводимо факультетський конкурс «Найкращий майбутній вчитель біології». Спільно із
профспілкою студентів організовуємо поїздки
до столиці України – до міста Києва, здійснюємо екскурсії у музей природи, музей води,
відвідали парк «Софіївка» в Умані та закрите
місто Чорнобиль.
Ірина Шадура,
Аліна Хомич

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
В.о. декана Ірина Тичина:
Якщо говорити про те, чим зустрічає факультет 99-ту річницю, то це програма академічної мобільності студентів соціально-психологічного факультету, яка вже діяла протягом
2016–2018 рр. Суть її полягала у тому, що наші
студенти, які здобувають освіту за спеціальностями: «073 Менеджмент», «075 Маркетинг»,
«231 Соціальна робота і психологія», за обміном
відвідували та навчалися у Національному університеті «Острозька академія». У вересні 2017
року в університетах Польщі працювали літні
школи, у яких перебували студенти, що навчаються за спеціальностями «075 Маркетинг» та
«073 Менеджмент».
Говорячи про культурно-мистецькі заходи
на факультеті, хочу згадати виставки фото та
картин, вечори вільної поезії та затишного кіно,
фестивалі та концерти, які організовують наші
студенти. На мою думку, завдяки таким заходам
і підтримуються і традиції нашого університету.
На факультеті готується низка заходів до
дня народження університету. Одним з таких
є Фестиваль практичної психології «The
PsyFest», що відбувся 6 жовтня за присутності фахівці різних напрямків: психологічного
консультування та психотерапії, практичних
психологів, зацікавлених батьків й допитливих
студентів, які взяли багато корисного та нового
для свого фахового та особистого життя.
У переддень свята хочу побажати нашій
alma mater розумних, креативних, ініціативних
студентів, які, обравши омріяну спеціальність,
будуть із задоволенням навчатися та вносити
свою «студентську жилку» у життя університету.
Викладачам хочу побажати отримувати задоволення від своєї роботи, від спілкування зі
студентами та від навчального процесу.
В. о. голови Студентського братства
Мельник Катерина:
Ми є лідерами в університеті в організації
різноманітних квестів, тренінгів, ярмарків, концертів, які згуртовують наших студентів і дають
їм можливість розкрити себе. Нам дається це
дуже легко, адже вони самі проявляють ініціативу і беруть активну участь як у факультетському, так і в університетському житті. Минулий
рік був надзвичайно насиченим та плідним:
на чолі з екс-головою Студентського братства
Інною Сидорук та за підтримки британських
волонтерів на 8-му поверсі нашого навчального корпусу було створено зону для відпочинку; були організовані спеціальні курси для
студентів, які проводив директор ГО «Інститут
креативних інновацій» Андрій Сочинський. Ще
одним нашим досягненням є благодійні ярмарки та акції. На даний момент проводиться збір
коштів для військового шпиталю. Де речі, кілька
років тому ми вже надавали йому допомогу
й придбали невеликий водонагрівач.
Напередодні свята хочу побажати нашому
університету, насамперед, модернізації: аудиторій, процесу викладання й навчання, гуртожитків. І хотілося б, щоб наше керівництво
дослухалося до студентів, адже студенти говорять не абищо, а звертають увагу на реальні
проблеми, які потрібно вирішувати.
Катерина Черній,
Діана Падлевська

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Декан Анатолій Франовський:
Перш за все потрібно зауважити, що профорієнтаційна робота фізико-математичного факультету спрямована на свідомий, вмотивований вибір майбутньої професії потенційними абітурієнтами факультету. Крім того, даний вид діяльності
передбачає спілкування зі школярами, залучення
активістів студентського самоврядування, успішних студентів усіх курсів факультету та викладачів,
співпрацю з роботодавцями та випускниками,
а також участь фізико-математичного факультету
у ефективних рекламних заходах.
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Одним із головних досягнень факультету
є співпраця з закладами вищої освіти за кордоном. Протягом останніх чотирьох років
12 студентів спеціальності «014.08 Середня
освіта. Фізика» навчалися у Поморській академії міста Слупськ, що у Польщі. А вже з 28-го
жовтня цього року туди поїхали ще 7 студентів
факультету. Більш того, найближчим часом планується заключити договори про співпрацю
з одним з університетів Білорусі. Безперечним
досягненням також є введення нових спеціальностей, таких як «112 Статистика» та «015.10
Професійна освіта. Комп’ютерні технології».
До святкування річниці університету фізико-математичний факультет планує безліч
веселих і креативних заходів. В честь свята
студенти IV курсу підготували цікаву презентацію мультимедійних робіт, демонстрація
яких буде здійснена 16 жовтня у 301 аудиторії
о 13 годині. А вже наступного дня о 18 годині біля центрального корпусу університету
відбудеться запальне та яскраве фаєр-шоу,
яке організовує студентське братство. Старші
курси вирішили потішити фотосушкою, тому
з 16 по 19 жовтня в коридорах факультету
кожен бажаючий зможе оцінити креативність і майстерність фотографії студентів
IV та V курсів. Міжфакультетський брейн-ринг
ми плануємо провести 18 жовтня о 15 годині у 301 аудиторії. Приходьте та підтримуйте
своїх фаворитів! До кінця семестру факультет
планує провести Міс фізико-математичного
факультету та Андріївські вечорниці.
Голова Студентського братства Вікторія
Кравчук:
Розповіла нам про традиції святкування
Андріївських вечорниць та Свята Великодня
на факультеті, а також зауважила, що деканат
завжди підтримує та прислухається до ідей, які
пропонують студенти.
Вероніка Станчик,
Марина Макаревич

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ І СПОРТУ
Декан Тамара Кутек
Факультет фізичного виховання і спорту
святкуватиме День народження університету
різними заходами. Планується дошка привітань для університету від студентів та викладачів, вона буде розміщена на першому поверсі.
Це буде ряд стіннівок зі святковими вітаннями.
Відбудеться свято «Козацькі забави», що міститиме в собі безліч видів змагань типу «веселих
стартів». Також будуть конкурси з різних видів
спорту, в яких будуть брати участь студенти.
Чергову річницю університету студенти нашого факультету зустрічають новими перемогами. Нещодавно наш студент Петро Пахнюк
виборов кубок світу зі спортивної гімнастики;
Тамара Гаврилюк на всесвітній студентській
універсіаді стала переможницею зі спортивної ходьби на 5 і 10 кілометрів та стала учасницею чемпіонату світу; Олександра Мохар
була призеркою чемпіонату Європи та стала
майстром спорту міжнародного класу зі спортивної аеробіки; студент ІІ курсу Артем Мельник виборов кубок світу з кікбоксингу; два
тижні назад команда з легкої атлетики у складі наших студенток стала чемпіоном України
з бігу на 400 метрів та естафети 4 по 100 метрів;
а наш спортсмен Олександр Івчук став чемпіоном України з настільного тенісу в клубних
змаганнях. Також потрібно згадати про наших
стрибунів: у висоту – Дмитро Нікітін, який став
майстром спорту міжнародного класу, а у довжину – Владислав Мазур, який став призером
чемпіонату Європи.
99-ту річницю ми зустрічаємо і певними
досягненнями у волейболі, адже наші семеро
студенток виступають у жіночій волейбольній
команді ВК «Полісся» і гідно представляють
нашу область у вищій лізі. А наші студенти-чоловіки є членами команди ФК «Полісся».
Якщо говорити про проекти, які спрямовані
на спорт, то ми вже почали їх реалізацію. У позаминулу середу ми провели майстер-клас зі
спортивного туризму для учнів 7-ї школи із
залученням студентів. Надалі плануються майстер-класи з різних видів спорту. Цей проект
спрямований на залучення більшої кількості учнівської і студентської молоді до занять
спортом.
Голова студентського братства Оксана
Барановська
У нас багато майстрів спорту, які виступають
не тільки на всеукраїнському, а й на європейському рівні й при цьому займають призові
місця. І ми робимо все, щоб їх стало ще бльше
Діана Випорхонюк,
Іванна Барановська
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ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД
Міністерство освіти і науки України. Житомирський державний університет імені Івана Франка відповідно до Закону України «Про вищу
освіту» ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ Наказ № 497-к від 10 жовтня 2018 року

ПЕРЕЛІК ВАКАНТНИХ ПОСАД
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ:
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
• Декана – 1 посада (науковий ступінь/вчене
звання відповідно до профілю факультету);
Кафедра алгебри та геометрії:
• завідувача – 1 посада (науковий ступінь/вчене
звання відповідно до профілю кафедри);
• старшого викладача – 1 посада (канд. наук)
на 0,7 ставки;
Кафедра фізики та охорони праці:
• завідувача – 1 посада (науковий ступінь/вчене
звання відповідно до профілю кафедри);
• доцента – 5 посад (канд. наук) (у т.ч. 1 посада
на 1,0 ставки, 1 посада на 0,8 ставки, 3 посади
по 0,6 ставки);
• старшого викладача – 1 посада (канд. наук)
на 0,6 ставки;
• асистента – 1 посада на 1,0 ставки;
Кафедра математичного аналізу:
• доцента – 1 посада (канд. наук) на 0,75 ставки;

• асистента – 3 посади по 0,8 ставки;
Кафедра соціальної та практичної
психології:
• завідувача – 1 посада (науковий ступінь/вчене
звання відповідно до профілю кафедри);
• професора – 1 посада (д-р наук) на 0,5 ставки;
• доцента – 2 посади (канд. наук) (у т.ч. 1 посада
на 1,0 ставки та 1 посада на 0,85 ставки);
• асистента – 1 посада на 0,9 ставки;
Кафедра економіки, менеджменту та
маркетингу:
• доцента – 2 посади (канд. наук) по 1,0 ставки;
• старшого викладача – 3 посади (канд. наук)
по 1,0 ставки;
Кафедра загальної, вікової та педагогічної
психології:
• доцента – 2 посади (канд. наук) по 0,8 ставки;
• асистента – 1 посада на 0,8 ставки;
Кафедра соціальних технологій:
• доцента – 1 посада (канд. наук) на 1,0 ставки;
• асистента – 1 посада на 1,0 ставки;

Кафедра прикладної математики та
інформатики:
• доцента – 2 посади (канд. наук) по 1,0 ставки;
• старшого викладача – 1 посада (канд. наук)
на 0,9 ставки;

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра філософії:
• завідувача – 1 посада (науковий ступінь/вчене
звання відповідно до профілю кафедри);
• професора – 3 посади (д-р наук) (у т.ч. 2 посади
по 1,0 ставки та 1 посада на 0,75 ставки);
• старшого викладача – 1 посада (канд. наук)
на 1,0 ставки;

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ
• Директора – 1 посада (науковий ступінь/вчене
звання відповідно до профілю навчально-наукового інституту);

Кафедра історії України:
• професора – 1 посада (д-р наук) на 0,9 ставки;
• доцента – 3 посади (канд. наук) (у т.ч. 1 посада
на 0,9 ставки, 1 посада на 0,8 ставки та 1 посада
на 0,75 ставки);

Кафедра слов’янських і германських мов:
• завідувача – 1 посада (науковий ступінь/вчене
звання відповідно до профілю кафедри);
• викладача – 3 посада по 1,0 ставки;

Кафедра всесвітньої історії:
• доцента – 1 посада (канд. наук) на 0,75 ставки;

Кафедра української мови:
• завідувача – 1 посада (науковий ступінь/вчене
звання відповідно до профілю кафедри);
• доцента – 2 посада (канд. наук) (у т.ч. 1 посада
на 1,0 ставки, 1 посада на 0,8 ставки);
Кафедра видавничої справи, редагування,
основ журналістики та філології:
• професора – 1 посада (д-р наук) на 1,0 ставки;
• доцента – 1 посада (канд. наук) на 1,0 ставки;
• старшого викладача – 2 посади (у т.ч. 1 посада (канд. наук) на 1,0 ставки та 1 посада на
1,0 ставки);
• асистента – 2 посади (у т.ч. 1 посада на
0,9 ставки та 1 посада на 0,8 ставки);
Кафедра українського літературознавства та компаративістики:
• професора – 2 посади (д-р наук) по 1,0 ставки;
Кафедра світової літератури та методик викладання філологічних дисциплін:
• доцента – 2 посади (канд. наук) (у т.ч. 1 посада
на 1,0 ставки та 1 посада на 0,5 ставки);

ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття:
• завідувача – 1 посада (науковий ступінь/вчене
звання відповідно до профілю кафедри);
• доцента – 1 посада (канд. наук) на 1,0 ставки;
Кафедра екології, природокористування
та біології людини:
• завідувача – 1 посада (науковий ступінь/вчене
звання відповідно до профілю кафедри);
• доцента – 3 посада (канд. наук) (у т.ч. 2 посади
по 1,0 ставки та 1 посада на 0,75 ставки);
• старшого викладача – 1 посада (канд. наук)
на 1,0 ставки;
Кафедра хімії:
• завідувача – 1 посада (науковий ступінь/вчене
звання відповідно до профілю кафедри);
• доцента – 2 посади (канд. наук) по 1,0 ставки;
• старшого викладача – 2 посади по 1,0 ставки;

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
• Декана – 1 посада (науковий ступінь/вчене
звання відповідно до профілю факультету);

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
І СПОРТУ
Кафедра медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту:
• завідувача – 1 посада (науковий ступінь/вчене
звання відповідно до профілю кафедри);
• старшого викладача – 2 посада по 1,0 ставки;

Кафедра психології розвитку та консультування :
• завідувача – 1 посада (науковий ступінь/вчене
звання відповідно до профілю кафедри);

Кафедра теоретико-методичних основ
фізичного виховання та спорту:
• завідувача – 1 посада (науковий ступінь/вчене
звання відповідно до профілю кафедри);
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• доцента – 1 посада (канд. наук) на 1,0 ставки;
• старшого викладача – 1 посада на 1,0 ставки;
• викладача – 1 посада на 1,0 ставки;
Кафедра фізичного виховання та спортивного вдосконалення:
• завідувача – 1 посада (науковий ступінь/вчене
звання відповідно до профілю кафедри);
• професора – 1 посада (д-р наук) на 1,0 ставки;
• доцента – 3 посади по 1,0 ставки;
• викладача – 6 посад (у т.ч. 4 посади по 1,0
ставки, 1 посада на 0,9 ставки та 1 посада на
0,8 ставки);
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ
Кафедра іноземних мов і новітніх технологій навчання:
• завідувача – 1 посада (науковий ступінь/вчене
звання відповідно до профілю кафедри);
• доцента – 3 посада (канд. наук) (у т.ч. 2 посади
по 1,0 ставки та 1 посада на 0,85 ставки);
• викладача – 3 посади по 1,0 ставки;
Кафедра германської філології та зарубіжної літератури:
• професора – 2 посади (д-р наук) по 1,0 ставки;
• доцента – 5 посад (канд. наук) (у т.ч. 4 посади
по 1,0 ставки та 1 посада на 0,5 ставки);
• викладача – 5 посад по 1,0 ставки;
Кафедра англійської мови:
• доцента – 3 посади (канд. наук) по 1,0 ставки;
• старшого викладача – 2 посади (канд. наук)
по 1,0 ставки;
• викладача – 1 посада на 1,0 ставки;
Кафедра міжкультурної комунікації та
прикладної лінгвістики:
• доцента – 2 посади (канд. наук) (у т.ч. 1 посада
на 1,0 ставки та 1 посада на 0,8 ставки);
• викладача – 3 посади (у т.ч. 1 посада на 1,0
ставки та 2 посади по 0,7 ставки);
Кафедра англійської філології та
перекладу:
• викладача – 5 посад (у т.ч. 3 посада по 1,0
ставки, 1 посада на 0,9 ставки та 1 посада на
0,8 ставки);
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ПЕДАГОГІКИ
Кафедра англійської мови з методиками
викладання у дошкільній та початковій
освіті:
• завідувача – 1 посада (науковий ступінь/вчене
звання відповідно до профілю кафедри);
• доцента – 2 посади (канд. наук) по 1,0 ставки;
• викладача – 1 посада на 1,0 ставки;
Кафедра дошкільної освіти і педагогічних
інновацій:
• завідувача – 1 посада (науковий ступінь/вчене
звання відповідно до профілю кафедри);
• доцента – 5 посад (у т.ч. 1 посада (д-р. наук) на
1,0 ставки та 4 посади (канд. наук) по 1,0 ставки);
Кафедра мистецьких дисциплін і методик
навчання:
• завідувача – 1 посада (науковий ступінь/вчене
звання відповідно до профілю кафедри);
• доцента – 4 посади (канд. наук) по 1,0 ставки;
• викладача – 1 посада на 1,0 ставки;
Кафедра педагогіки:
• доцента – 1 посада (канд. наук) на 1,0 ставки;
старшого викладача – 1 посада (канд. наук) на
1,0 ставки;
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Кафедра лінгвометодики та культури
фахової мови:
• доцента – 1 посада (канд. наук) на 0,5 ставки.
Конкурсні процедури на заміщення посад науково-педагогічних працівників будуть
здійснюватись відповідно до Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від
30.12.2015 року № 1187 (у редакції Постанови
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року
№ 347). У претендентів науковий ступінь/вчене
звання мають відповідати профілю факультету/
навчально-наукового інституту/ кафедри.

ДОКУМЕНТИ ПРИЙМАЮТЬСЯ
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АДРЕСОЮ:
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БЕРДИЧІВСЬКА, 40, ВІДДІЛ КАДРІВ
(КАБ. 218), ТЕЛ. 43-09-76
Особи, які не є працівниками університету, подають до відділу кадрів університету
такі документи:
• заяву на ім’я ректора університету про допуск
до участі у конкурсі, написану власноруч;
• заповнений особовий листок з обліку кадрів
з фотокарткою та автобіографію;
• копії документів про вищу освіту, науковий
ступінь та вчене звання, засвідчені особисто;
• копію паспорта громадянина України (с. 1, 2
і 11), засвідчену особисто, та ідентифікаційного
коду;
• копію трудової книжки, засвідчену кадровою
службою за основним місцем роботи, із зазначенням дати засвідчення;
• список наукових праць та винаходів за період
науково-педагогічної діяльності;
• документи, які підтверджують підвищення
кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені чинним законодавством України документи);
• інформацію щодо виконання вимог до претендента на посаду згідно з Додатком 1.
Працівники університету, які претендують на участь у конкурсі на заміщення посади науково-педагогічного працівника,
подають до відділу кадрів університету такі
документи:
• заяву на ім’я ректора університету про допуск
до участі у конкурсі, написану власноруч;
• заповнений особовий листок з обліку кадрів
з фотокарткою та автобіографію;
• копії документів про вищу освіту, науковий
ступінь та вчене звання, засвідчені особисто;
• список наукових праць та винаходів за останні
п’ять років, засвідчений підписом претендента;
• копію документа про підвищення кваліфікації
за останні п’ять років засвідчену керівником
підрозділу, у якому він працює;
• інформацію щодо виконання вимог до претендента на посаду згідно з Додатком 1

ПРИМІТКИ:
• Додаток 1 розміщено на офіційному сайті університету http://zu.edu.ua у вкладці ПУБЛІЧНА
ІНФОРМАЦІЯ
• Інформація про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних
посад науково-педагогічних працівників Житомирського державного університету імені
Івана Франка, затвердженим наказом № 22 від
22.04.2016 р., схваленим вченою радою університету 22.04.2016 р. (протокол № 9) можна
ознайомитись на офіційному сайті університету
http://zu.edu.ua.

у матеріалах, відповідальність несе автор, а рекламної
інформації – рекламодавець. За якість газети відповідальність несе друкарня. При передруку матеріалів
«Універсума» посилання на газету обов’язкове. Листування з читачами ведеться тільки на сторінках газети.
Світлини, вміщені у газеті, не обов’язково є прямими
ілюстраціями до текстів.
Газета є членом Асоціації професійних журналістів
і рекламістів Житомирщини та Асоціації молодіжної
преси України.
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