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Вступ-2019. Що нового?
Знову 1 вересня. Знову
відбувається традиційна
зміна облич: одні пішли у
життя, а інші приходять
на навчання. Ще нікому
невідомі першокурсники
з’явилися у коридорах та
аудиторіях університету, а у викладачів та співробітників, традиційно,
виникають питання –
скільки прийшло, на які
спеціальності, скільки
магістрів…
Редакція звернулась до
секретаря приймальної
комісії, Романа Денисюка,
з низкою запитань, тим
більше, що звіт приймальної комісій на вченій
раді вже відбувся.
– Доброго дня, пане Романе.
Наших читачів цікавить питання:
які є результати вступної кампанії?
– На сьогоднішній день на освітній ступінь «бакалавр» вступило за
бюджетні кошти на денну форму
навчання 480 абітурієнтів, за кошти
фізичних та юридичних осіб – 270
абітурієнтів. На заочну, відповідно,
57 і 73. На освітній ступінь «магістр»
вступило 362 за бюджетні кошти та
106 осіб за контрактом. На заочній
формі навчання на ступінь «магістр»
не було передбачено бюджетних
місць. На заочну, на контрактну форму навчання було зараховано 146
абітурієнтів на сьогоднішнє число.
Згідно правил прийому продовжується додатковий набір, тривають
вступні іспити, подача заяв здійснюється до 11 вересня, зарахування
буде протягом вересня. Буквально
сьогодні принес ли док ументи
в магістратуру.

ОС «Магістр»
заочна форма навчання

ЗАРАХОВАНО

ОС «Магістр»
денна форма навчання

ОС «Бакалавр»
заочна форма навчання

ОС «Бакалавр»
денна форма навчання

Надходження заяв

– Додатковий набір не так часто
оголошується, тому у зв’язку з чим
він був оголошений цього року?
– Рішення про включення додаткового прийому прийнято у зв’язку
з чисельними щорічними зверненнями абітурієнтів, які не подали заяви
і які бажають навчатися у магістратурі нашого університету. Це – своєрідний крок назустріч до тих, хто
хоче вчитися. У свій час вони або не
змогли подати заяви, або не встигли
це зробити.
– Яка ситуація зі вступом на скорочений термін навчання?
– По всім спеціальностям було
оголошено набір на скорочений
термін навчання. Прийшла досить
велика кількість абітурієнтів. Так, на
денну форму навчання – 90 осіб, на
заочну форму навчання – 81 особа.
Вони зараховуються на перший курс
скороченої форми навчання (по суті –
на другий курс).
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– Скажіть, яка цього року була
найбільш популярна спеціальність
по кількості заяв. Саме заяв, а не
поданих оригіналів?
– За кількістю заяв, зазвичай, це
правнича спеціальність, іноземна
філологія, журналістика, тобто, на
популярні спеціальності. Але не завжди кількість заяв відповідає кількості поданих оригіналів документів.
Це викликано, на мою думку, тим, що
абітурієнти, які подають заяви, не завжди орієнтуються, що вони хочуть,
наскільки вони спроможні вступити
на обрану спеціальність. Бувають ситуації, що прохідний бал на спеціальність 190 балів, а вони подають на неї
заяву, маючи нижчі бали.
– До речі, поясніть, як вираховується прохідний бал і коли його
оприлюднюють.
– Прохідний бал на спеціальність
встановлюється в рік прийому на ту
чи іншу спеціальність і залежить від
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того, з якими балами абітурієнти подають заяви на цю спеціальність. Тоді
генерується база і визначається, який
має бути прохідний бал. Міністерство
цим прохідним балом визначає, хто
буде навчатися на бюджетній формі
навчання. Генерується загальна кількість заяв, визначаються бали студентів, рейтинги і визначається кількість
державних місць, які держава виділяє
закладу освіти. Проводиться риска
і всі абітурієнти розподіляються відповідно до цих балів.
– Тобто, якщо цього року прохідний бал на журналістику становив 190, то наступного року він
може бути іншим?
– Так, може бути менше, а може
й бути більше. Все залежить від того,
з якими балами абітурієнти подають
заяви на ту чи іншу спеціальність.
Продовження на сторінці 2
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Дорогі колеги, студенти,
батьки!
Розпочинається новий
навчальний рік, який завжди
означає відкриття нової,
осяйної і часто нелегкої дороги – дороги до знань, до нових звершень.
Занурюючись у бездонний
океан студентської науки,
зберіть всі свої сталеві нерви
у залізний кулак!
Бажаю Вам безліч успіхів
та перемог! Прагнення до
нових знань! Прочитайте
сотню книг! Виручіть друзіводногрупників! Наповнюйте
своє студентське життя
новинками! Веселого та продуктивного проведення часу
на студентській лаві! Щоб
знання давалися легко, засвоювалися швидко й відображалися високими балами.
З усією теплотою серця
цього дня висловлю слова подяки за щоденну напружену,
титанічну працю викладачам,
які не тільки щедро діляться
своїми знаннями,
а й виховують молоде покоління свідомих громадян, справжніх патріотів нашої України.
Ще раз вітаю всіх, дорогі
друзі, з новим навчальним
роком!

ЧЕРГОВА
ПЕРЕМОГА!
Вітаємо наших колег, відібраних
до складу галузевої експертної ради
Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти:
Мойсієнко Віктор Михайлович
(галузь знань 03 Гуманітарні науки)
Близнюк Андрій Сергійович (галузь знань 06 Журналістика)
Погоруй Анатолій Олександрович
( га л у з ь з н а н ь 1 1 М ате м ати к а
і статистика)
Ректор Галина Киричук

2 універсум

До 100-річчя ЖДУ 19 днів

№ 5 (151) 27 вересня 2019 року

Продовження зі сторінки 1
– Тобто, чим краще школярі будуть складати ЗНО, тим вищим буде для них прохідний бал?
– Так.
– Пане Романе, давайте тепер поговоримо про ті спеціальності, на які було подано
найменше заяв.
– Зазвичай, найменше – це точні науки.
Проте цього року і на соціальну роботу було
кілька заяв, на слов’янські мови та переклад
було 4 заяви, на російську мову було кілька, середня освіта німецька мова – 4 заяви, на хореографію було 3 заяви. Були деякі спеціальності,
на які було 1-2 заяви. Все залежить від того,
наскільки та чи інша спеціальність актуальна
для абітурієнтів, наскільки вона «розкручена»,
наскільки вона розрекламована, або це – «важкі» спеціальності.
– На яку спеціальність було найбільше,
а на яку – найменше бюджетних місць?
– Традиційно, найбільше бюджетних місць
потрапляє на вчительські спеціальності, проте
цього року їх було багато і на таких спеціальностях, як біологія, хімія.
– Ви сказали, що на кількість бюджетних
місць впливає кількість заяв абітурієнтів,
їхні бали, потреби галузі, тому чому нам
говорять, що на кількість бюджетних місць
впливають публікації у Scopus, профактивність викладача, рейтинг університету тощо?
– Ці показники, про які Ви тільки що сказали, впливають на кількість бюджетних місць
для другого рівня освіти, для магістратури.
Аналогічна ситуація стосується третього рівня –
доктора філософії. Кількість місць визначається
як державним замовленням, так і рівнем підготовки кадрів, які здатні готувати фахівців.
– Перехресний вступ. Не так давно
з’явилося це явище – студентка закінчила бакалаврат за однією спеціальністю,
а до магістратури вступає геть на іншу.
Наприклад, вона отримала освіту з історії,
а хоче вступити на інформатику. Чи може
таке бути? Чи є якісь обмеження?
– Так, це може бути. Вступаючи до магістратури, абітурієнти підтверджують здатність
навчатися на обраній спеціальності під час
вступних іспитів. У спеціальностях обмежень
немає. Обмеження є у рівні знань абітурієнта,
який вступає. Для цього і проводяться вступні
іспити, за якими визначається конкурсний бал.
Окрім того, проводиться додаткове вступне
випробування, яке підтверджує рівень знань,
достатній для навчання на другому рівні освіти
за обраною спеціальністю.
– При вступі до магістратури обов’язковим
став іспит з іноземної мови. Наскільки він
є необхідним?
– При вступі до магістратури обов’язкове
складання іноземної мови, тому що другий
рівень передбачає вищий рівень знань і наукову складову. А наукова складова сьогодні переважно іноземною мовою, передбачає
спілкування з науковцями з інших країн. А для
міжнародної співпраці знання іноземної мови
просто необхідне.
– Щодо іноземців. У нашому університет
навчається близько двадцяти іноземців.
Вони теж проходять через приймальну
комісію? Вони прибувають до нас вже зі
знаннями української мови чи наші викладачі викладають їм предмети іноземною
мовою?
– Так, у нас вчаться студенти з Республіки
Конго, Республіки Туркменістан, Республіки
Узбекистан, Китайської Народної Республіки,
Арабської Республіки Єгипет, Палестини (сектор Газа). З деякими країнами у нас ідуть ще
перемовини, у деяких студентів не всі папери
були оформлені належним чином. Якщо вони
не володіють українською мовою, то вступають
на підготовче відділення. Такі студенти-іноземці у нас є. Рік вони вивчали мову і наприкінці
минулого навчального року склали випускний
іспит з української мови, підтвердивши, що можуть навчатися на обраних спеціальностях –
менеджмент, екологія та фізична культура. Ідуть
перемовини з іноземними державами, які зацікавлені у навчанні своїх громадян, і наступного року ми очікуємо студентів-іноземців, які
будуть вступати на спеціальності природничоматематичного циклу.
– Пане Романе, чи були у приймальній
комісії за час її роботи якісь казуси, смішні
ситуації?
– Досить смішно буває і водночас сумно,
коли люди заявляють, що вони хочуть вступити, а їм відмовляють. А вони просто не ознайомились з правилами прийому, що потрібно
подати оригінали документів для зарахування,
які сертифікати ЗНО, а вони вважають, що документи не потрібні, тим більше на бюджетну
форму навчання.
– Дякую за розмову.
Андрій Близнюк

ЛІЦЕНЗІЇ НА
ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА 20
СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ
Для нашого університету початок нового навчального року співпав з отриманням
ліцензій на підвищення кваліфікації фахівців закладів освіти та установ з 20 спеціальностей: 1. біологія та здоров’я людини, інформатика, фізика, фізична культура (протокол № 138 засідання Ліцензійної комісії МОН України від 12.06.2019), 2. українська мова
і література, англійська мова, музичне мистецтво, психологія (протокол № 140 від
27.06.2019), 3. дошкільна освіта, початкова освіта, російська мова і література, історія, образотворче мистецтво, математика (протокол № 141 від 05.07.2019), соціальна
робота, фізична культура і спорт, менеджмент, освітні, педагогічні науки (протокол
№ 146 від 08.08.2019), хімія, німецька мова (протокол № 148 від 22.08.2019).
Отримання ліцензії на підвищення кваліфікації педагогічних працівників – знакова подія для нашого університету. За роз’ясненнями редакція звернулась до Альони
Гириної, начальниці навчально-методичного відділу.

Нагороди у серпні
Перше засідання вченої ради університету
в ювілейному навчальному році відбулося 30
серпня. За гарною традицією розпочали свою
роботу з нагородження.
Ректор університету Галина Киричук та
вчена рада висловили вдячність і повагу Інні
Григор’євій, їй оголосили Подяку за багаторічну
сумлінну працю на посаді начальника навчального відділу, високий професіоналізм та вагомий внесок у розвиток університету, Наталії
Сейко за багаторічну віддану працю на посаді
проректора з наукової та міжнародної роботи
та Володимиру Литньову за багаторічну працю
на посаді директора ННІ педагогіки.
Микола Кордон удостоєний Подяки ЖДУ
за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток університету, в освітню та просвітницьку роботу,
підготовку висококваліфікованих фахівців, за
наукові досягнення у сфері історії, культури та
європейських студій, вірність професійному
обов’язку.
З нагоди ювілею від дня народження та за
багаторічну сумлінну працю, високі професійні
якості Почесну грамоту ЖДУ отримала Оксана
Кучерук – професор кафедри світової літератури та методик викладання філологічних
дисциплін. За професійне виконання службових обов’язків, сумлінну багаторічну працю
Почесною грамотою нагороджений сторож
гуртожитку № 4 Петро Морожевський.
Прес-служба університету

– Що дає нашому університету наявність
ліцензій на підвищення кваліфікації вчителів, тренерів, соціальних працівників тощо?
– Оскільки наш університет прагне закріпитися на позиції провідного закладу вищої
освіти у Поліському регіоні, надзвичайно
важливим є його асоціювання як з установою,
в якій можна отримати доступ до будь-яких
освітніх послуг: від курсів водіння до отримання ступеня доктора філософії, у тому числі
і підвищення кваліфікації фахівців різного
напрямку. Окрім того, залучення слухачів,
які підвищуватимуть свою кваліфікацію, дає
можливість університету дещо збільшити
контингент здобувачів у сьогоднішніх соціодемографічних умовах.
– Наш університет зможе пропонувати
підвищення кваліфікації для вчителів вже
з вересня поточного року? Чи з 1 січня 2020
року?
– Наш університет має право надавати такі
освітні послуги з 1 вересня 2019 року.
– Підвищенням кваліфікації педагогічних
та інших кадрів буде займатися один з існуючих інститутів/факультетів, чи буде створена самостійна структура зі своїм директором, заступником та новими кафедрами?
– Підвищення кваліфікації є лише одним
з видів освітньої діяльності. Тому цим видом діяльності будуть опікуватися ННІ та факультети,
які є в структурі університету.
– Яка максимальна кількість осіб зможе
проходити підвищення кваліфікації по кожному з напрямків (хімія, фізика, німецька
мова, англійська мова, українська мова та
література тощо)?
– Ліцензійний обсяг на кожну спеціальність
складає 25 осіб на термін навчання (2 місяці).
Тобто, кожні 2 місяці університет може надавати
послуги з підвищення кваліфікації 25 здобувачам за кожною із 20 спеціальностей, на які вже
отримані ліцензії.
– Дозвольте питання, яке цікавить наших
колег-вчителів. Вибачте, мовою оригіналу
– «чиє свідоцтво буде більш правильним,
сильнішим – університету чи інституту післядипломної педагогічної освіти, що на
Михайлівській?»
– Я не можу говорити за інші установи, але
про наше свідоцтво я можу з впевненістю стверджувати, що воно є державного зразка і видається на підставі отриманого університетом

права на здійснення освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти окремо за кожною,
підкреслюю – за кожною із 20 спеціальностей,
на які наш університет має ліцензії.
– Ще питання від наших випускників: «Як
можна буде потрапити на підвищення кваліфікації до нашого університету?» Та друге:
«Що робити, якщо директор вже планує мені
курси в інституті вдосконалення?»
– На заклади освіти ми розіслали електронну форму, заповнивши яку кожен бажаючий може надіслати інформацію про спеціальність, форму, підвищення кваліфікації,
вихідні дані, тощо. Знайти цю електронну
форму можна також за посиланням https://
docs.google.com/forms/d/1thVPiJO4wzA_
Pg W t 4 O q k t m b 8 g U w K 1 0 G C f b b q I q G e d P 4 /
edit.
Порядок планування підвищення кваліфікації педагогічних працівників обумовлений
постановою КМУ від 21 серпня 2019 року
№ 800 відповідно п.18, 19
– У якому корпусі та у яку зміну будуть
навчатися майбутні курсанти та де будуть
проживати?
– Заняття відбуватимуться на факультетах та
в інститутах, які обслуговують кожну конкретну
спеціальність. Що стосується проживання, то
кожного слухача наш університет забезпечує
гуртожитками.
Вл. кор.
Від редакції: Поки номер готувався до випуску, на сторінках університету, інститутів
та факультетів у Facebook з’явилися перші
оголошення:
ЖДУ імені Івана Франка запрошує на курси
підвищення кваліфікації, форма проведення
очна та дистанційна, обсяг навчального плану
180 годин:
– вчителів української мови та літератури,
вчителів російської мови та зарубіжної літератури. Тел: 096-700-29-36; 0412-46-27-09
– вчителів біології та хімії. Тел.: 097-757-46-05
– вчителів англійської мови. Тел.: 067-393-63-43;
096-643-04-30
– вчителів історії, правознавства та громадянської освіти. Тел.: 067-304-34-67;
096-335-53-09
– психологів. Тел.: 097-561-14-26
Слідкуйте за Facebook, Telegram.
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ІНОЗЕМНІ СТУДЕНТИ В ЖДУ
Вже кілька років у нашому університеті навчаються студенти-іноземці з різних країн світу. Редакція
вирішила поспілкуватися з Оленою
Куклич, працівником відділу міжнародних та регіональних зв’язків по
роботі з іноземними студентами.
Стислий переказ розмови пропонуємо вашій увазі.
У той час, коли українці їдуть до європейських
чи американських університетів за дипломом,
іноземці обирають для навчання якісну вищу
освіту в Україні. Наразі майже 75 тисяч іноземців
зі 154 країн світу навчаються в українських вишах,
зокрема і у нашому університеті.
Станом на 1 вересня у ЖДУ імені Івана
Франка навчається 30 студентів-іноземців
з Демократичної Республіки Конго, Республіки
Туркменіс тан, Респу бліки Узбекис тан,
Китайської Народної Республіки, Арабської
Республіки Єгипет, Палестини (сектор Газа). На
освітньому рівні бакалавр навчається 23 особи,
один магістр та шестеро – слухачі Центру післядипломної освіти та довузівської підготовки.
Найбільш популярною в цьому навчальному
році стала спеціальність «073 Менеджмент»,
на яку вступило 8 іноземних студентів, двоє
обрали спеціальність «101 Екологія», один «014
Середня освіта (фізичне виховання)» та один
«035 Філологія (035.04 Германські мови та літератури (Переклад включно))».
Іноземців наш університет приваблює широким спектром спеціальностей, якісною освітою
та вигідними цінами за навчання. Наявність іноземних студентів свідчить про популярність та
престиж навчального закладу.
Головне завдання університету – зробити
все можливе для комфорту наших гостей. Перш
за все, постає питання вивчення мови. Іноземні
студенти проходять мовну підготовку, яка триває рік і допомагає подолати мовний бар’єр.
Багатьом з них доводиться фундаментально

вивчати українську та опановувати алфавіт.
Звісно, все залежить від індивідуальних здібностей та бажання студента.
Адаптація – це ще одне проблемне питання.
Особливо важко чужоземцям звикнути до зміни клімату. Деякі студенти-іноземці вперше побачили сніг саме в Україні. Досить часто через
різку зміну погоди у них виникають проблеми
зі здоров’ям.
Живуть вони переважно в гуртожитках,
і, чесно кажучи, досить часто стикаються

з проблемами, як і українські студенти. Але потрібно зазначити, що адміністрація гуртожитків
завжди прислуховується до побажань студентів
та йде на зустріч, розуміючи, що кожен народ
має різний менталітет та свої звичаї.
Зазвичай, іноземні студенти активно залучені до різних загальнофакультетських і загальноуніверситетських заходів. Це зроблено з метою
забезпечення соціалізації. Так вони мають змогу більш детально поглибитися в українську
культуру та завести нові знайомства. Ректорат

усіляко створює умови для творчого самовираження студентів і заохочує їх брати участь
у житті університету. Серед наших іноземних
студентів є справжні таланти. Наприклад,
Озізі Мокуба, який приїхав з Демократичної
Республіки Конго, цьогоріч став лауреатом
2-ої премії у номінації «Виконавець авторської
пісні» Міжнародного фестивалю мистецтв
«Пісенний Спас» імені Володимира Шинкарука.

вирішили дізнатися більше у завідувача кафедри соціальної та практичної психології
Наталії Портницької.

– Чи відбувся прихід нових фахівців
пов’язаний з новою спеціальністю?
– Так, безумовно. У нас працює викладачка,
кандидат педагогічних наук, докторантка, яка
є фахівцем у сфері спеціальної освіти та має
більше 15-ти років досвіду.
– Що ви очікуєте від навчального року?
– Сподіваємось, що вдасться познайомити
студентів з специфікою спеціальності, викликати бажання працювати з різними категоріями дітей. Це можуть бути дітки з проблемами розвитку зору, зі складними потребами. Потрібно щоб
студенти розуміли не тільки виклики і ризики,
з якими їм доведеться стикнутися, а й з перевагою тієї професії, яку вони здобувають.

Вероніка Станчик

НОВІ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Початок 100-го ювілейного навчального року в університеті відзначився великою кількістю значимих подій. Серед них – відкриття на соціально-психологічному
факультеті нової спеціальності «готельно-ресторанна справа». На теперішній час
Житомирський державний університет імені І. Франка є першим та єдиним вищим навчальним закладом в області, який готуватиме фахівців у цій сфері. На нову спеціальність вступило 14 студентів, з якими я мала можливість поспілкуватися. Майбутні
готельєри та ресторатори розповіли, що в захваті від перших днів перебування у
статусі студентів і радіють, що навчання проходить легко. На запитання «Чому обрали саме цю спеціальність?», відповідають, що їх привабила новизна та можливість
роботи за кордоном.
Розібратися у питаннях «що це за спеціальність?», «з чим її їдять?» нам допоможе
кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, менеджменту і маркетингу
Тетяна Боцян.

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА
– Що сприяло відкриттю у ЖДУ нової
спеціальності?
– Насамперед, попит на неї. До університету
часто звертаються з готелів та ресторанів, що
знаходяться у нашому регіоні, у пошуках людей,
які могли б працювати у цій сфері. На жаль,
в Житомирській області немає жодного вищого
навчального закладу, який би готував спеціалістів цього профілю.
– Чому спеціальність відкрили при соціально-психологічному факультеті?
– По-перше, тому що ми маємо досвідчених викладачів у цій галузі. Більше того, я сама
працювала в Академії туризму, де викладала
готельно-ресторанну справу, тому відповідний досвід уже маю. А по-друге, професії цього
профілю вимагають знань та навичок, яких ми
навчаємо саме на нашому факультеті.
– Що та які предмети вивчатимуть студенти цієї спеціальності?
– Готельно-ресторанна справа має досить
широкий спектр напрямів розвитку, тому наші
студенти матимуть можливість освоїти менеджмент, економіку, а також блок дисциплін, які
пов’язані з хімією, біологією, особливостями
харчової промисловості, мікробіологією.
– Кого випускатиме спеціальність «готельно-ресторанна справа»?

– Дана спеціальність готує фахівців готельно-ресторанного бізнесу, які в подальшому
зможуть працювати на посадах керівників,
генеральних директорів, менеджерів, адміністраторів, рестораторів, дієтологів.
– Чи є на новій спеціальності бюджетні
місця?
– У цьому році ще немає державних місць.
Це пов’язано, в першу чергу, з процесом отримання ліцензії. Але сподіваюсь, що з наступного
року вони будуть.
На нову спеціальність вступило всього
14 студентів, з якими я мала можливість поспілкуватися. Так, майбутні готельєри та ресторатори
розповіли, що в захваті від перших днів перебування у статусі «студентів» і радіють, що навчання
проходить легко. На запитання «Чому обрали саме
цю спеціальність?» відповідають, що їх привабила
новизна та можливість роботи за кордоном.
Черній Катерина

СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА
З кожним роком зростає кількість дітей,
яким потрібні особливі потреби, тому
з 2019 року у ЖДУ абітурієнти мають змогу
навчатися за новою спеціальністю – спеціальна освіта. Про цю спеціальність ми

– Ч ому в и н и к л а п отр е б а у н о в і й
спеціальності?
– У 2019 році відкрилася спеціальність
«Спеціальна освіта», як відповідь на ті виклики,
які є у теперішньому суспільстві. З одного боку,
це інформувальні системи освіти, впроваджені
системи інклюзивної освіти, інклюзивного навчання; з іншого боку, за статистикою, щороку
збільшується кількість дітей, які потребують
особливих умов. Це діти – з інвалідністю, з поведінковими розладами, з мовленнєвими порушеннями. Такі діти мають потребу у додаткових освітніх послугах, які будуть забезпечувати
асистенти вчителя і дефектологи, закінчивши
спеціальність «Спеціальна освіта».
– Скільки студентів набрали на перший
курс?
– Оскільки спеціальність була ліцензована
наприкінці минулого навчального року, навесні, то ми навіть не встигли розрекламувати
її, повідомити про принципово нову спеціальність громаді області. Тому група маленька,
складається з п’яти людей. Це спеціальність
цікавить не стільки школярів, скільки людей, які
закінчили середні навчальні заклади другого
рівня акредитації, тобто коледжі, ліцеї.

Редакція мала можливість поспілкуватися зі
студентами цієї спеціальності. Вони запевняють,
що обрали цю професію за власним бажанням
і прагнуть змінити ставлення оточуючих; впевнені, що не кожен зможе опікуватися дітьми
з особливими потребами, бо для цього потрібно
сильно любити дітей, щоб розуміти з ким ти працюєш; відверто та щиро розказують, що мають власний негативний досвід цькування однолітками, які
не розуміють дітей з особливими потребами. На
запитання: «Чи не страшно вам першими вчитися
на цій спеціальності?», говорять, що професія для
них є цікавою і вони не бояться бути першими.
Падлевська Діана
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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 № 499-к від 27 вересня 2019 року. Перелік
вакантних посад науково-педагогічних працівників:

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра всесвітньої історії:
• завідувач – 1 посада (д-р істор.
наук, професор);
• професор – 1 посада (д-р істор. наук, професор / доцент) на 0,5
ставки;
• доцент – 2 посади (канд. істор.
наук, доцент) (у т.ч. 1 посада на 1,0
ставки та 1 посада на 0,9 ставки);
Кафедра історії України:
• доцент – 1 посада (канд. істор.
наук) на 0,5 ставки;
• старший викладач – 2 посади
(канд. істор. наук) (у т.ч. 1 посада на
1,0 ставки та 1 посада на 0,8 ставки);
Кафедра спеціальних історичних
дисциплін та правознавства:
• доцент – 1 посада (канд. істор.
наук, доцент) на 1,0 ставки;
• старший викладач – 1 посада
(канд. юрид. наук) на 1,0 ставки;
Кафедра філософії та
політології:
• доцент – 2 посади (д-р / канд. філософ. / політич. наук) по 1,0 ставки;

ПРИРОДНИЧИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра ботаніки, біоресурсів та
збереження біорізноманіття:
• доцент – 3 посада (канд. біол.
наук, доцент) по 1,0 ставки;
• асистент – 2 посади по 1,0 ставки;
Кафедра екології та географії:
• доцента – 1 посада (канд. біол. /
географ. наук, доцент) на 1,0 ставки;
• старший викладач – 1 посада
(канд. біол. / географ. наук) на 1,0
ставки;
Кафедра зоології, біологічного
моніторингу і охорони природи:
• професор – 1 посада (д-р біол.
наук, професор) на 1,0 ставки;
• доцент – 1 посада (канд. біол.
наук, доцент) на 1,0 ставки;
Кафедра хімії:
• асистент – 1 посада на 1,0 ставки;

СОЦІАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра економіки, менеджменту та маркетингу:
• професор – 1 посада (д-р економ.
наук) на 1,0 ставки;
Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології:
• доцент – 2 посади (канд. психол.
наук) (у т.ч. 1 посада на 0,85 ставки та
1 посада на 0,7 ставки);
Кафедра соціальних технологій:
• професор – 1 посада (д-р пед.
наук, професор) на 1,0 ставки;
• доцент – 3 посади (канд. пед.
наук, доцент) по 1,0 ставки;
Кафедра соціальної та практичної психології:
• доцент – 2 посади (канд. психол.
наук, доцент) (у т.ч. 1 посада на 0,85
ставки та 1 посада на 0,8 ставки);
• старший викладач – 1 посада на
0,8 ставки;
• асистент – 1 посада на 0,65 ставки;

Кафедра психології розвитку та
консультування:
• старший викладач – 1 посада
(канд. психол. наук) на 0,8 ставки;

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра алгебри та геометрії:
• професор – 2 посади (д-р ф-м /
пед. наук, професор) по 1,0 ставки;
• доцент – 1 посада (канд. ф-м /
пед. наук, доцент) на 1,0 ставки;
Кафедра математичного
аналізу:
• доцент – 2 посади (канд. ф-м /
пед. наук, доцент) (у т.ч. 1 посада на
1,0 ставки та 1 посада на 0,9 ставки);
Кафедра прикладної математики та інформатики:
• доцент – 4 посади (канд. ф-м / тех.
/ пед. наук) по 1,0 ставки;
• старший викладач – 1 посада
(канд. ф-м / тех. / пед. наук) на 0,65
ставки;
• асистент – 1 посада на 1,0 ставки;
Кафедра фізики та охорони
праці:
• завідувач – 1 посада (канд. ф-м
наук, доцент);
• доцент – 1 посада (канд. ф-м наук,
доцент) на 1,0 ставки;

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ І СПОРТУ
Кафедра теоретико-методичних основ фізичного виховання
та спорту:
• доцент – 3 посади (канд. наук з
фіз. вих. і спорту) (у т.ч. 2 посади по
1,0 ставки та 1 посада на 0,55 ставки);

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ
ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНОЇ
ФІЛОЛОГІЇ
Кафедра іноземних мов і новітніх
технологій навчання:
• доцент – 1 посада (канд. філол.
наук, доцент) на 1,0 ставки;
Кафедра англійської мови:
• завідувач – 1 посада (канд. філол.
наук);
Кафедра англійської філології та
перекладу
• доцент – 4 посади (канд. філол. /
пед. наук) (у т.ч. 3 посади по 1,0 ставки
та 1 посада на 0,5 ставки);
• старший викладач – 1 посада
(канд. філол. наук) на 1,0 ставки;
Кафедра міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики:
• професор – 1 посада (д-р / канд.
філол. / пед. наук, професор) на 1,0
ставки;
• доцент – 4 посади (канд. філол.
наук) (у т.ч. 1 посада на 1,0 ставки, 1
посада на 0,9 ставки та 2 посади по
0,8 ставки);
Кафедра германської філології та
зарубіжної літератури:
• доцент – 1 посада (канд. філол.
наук) на 1,0 ставки;
• старший викладач – 1 посада
(канд. філол. наук) на 0,6 ставки;
• викладач – 2 посади (у т.ч. 1 посада на 1,0 ставки та 1 посада на 0,7
ставки);

Засновник: Житомирський державний університет

Щомісячна
імені Івана Франка.
студентсько-викладацька
Свідоцтво про реєстрацію ЖТ № 257 від 22 січня 2003 року .
газета

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ
Кафедра англійської мови з методиками викладання у дошкільній
та початковій освіті:
• викладач – 1 посада на 1,0 ставки;
Кафедра дошкільної освіти і педагогічних інновацій:
• доцент – 3 посади (канд. пед. /
філол. наук , доцент) по 1,0 ставки;
Кафедра мистецьких дисциплін і
методик навчання:
• доцент – 3 посади (канд. пед.
наук / наук з мистецтвозн. / звання
«Заслужений / Народний артист») по
1,0 ставки;
• старший викладач – 2 посади
(канд. пед. наук / наук з мистецтвозн.)
(у т.ч. 1 посада на 1,0 ставки та 1 посада на 0,5 ставки);
• старший викладач – 1 посада на
1,0 ставки;
Кафедра педагогіки, професійної
освіти та управління освітніми
закладами:
• професор – 2 посади (д-р / канд.
пед. наук, професор) (у т.ч. 1 посада на 1,0 ставки та 1 посада на 0,8
ставки);
• доцент – 1 посада (канд. пед.
наук, доцент) на 1,0 ставки;
• асистент – 1 посада на 1,0 ставки;
Кафедра лінгвометодики та
культури фахової мови:
• завідувач – 1 посада (канд. пед.
наук);
• доцент – 3 посади (канд. пед. /
філол. наук / наук з мистецтвозн., доцент) по 1,0 ставки;
• старший викладач – 1 посада на
0,9 ставки;

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ
ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ ТА
ЖУРНАЛІСТИКИ
Кафедра світової літератури та
методик викладання філологічних дисциплін:
• доцент – 1 посада (канд. філол. /
пед. наук, доцент) на 1,0 ставки;
Кафедра видавничої справи, редагування, основ журналістики та
філології:
• доцент – 2 посади (канд. філол.
наук / наук з соц. комунік., доцент)
по 1,0 ставки;
• асистент – 1 посада на 1,0 ставки;
Кафедра слов’янських і германських мов:
• доцент – 1 посада (канд. філол.
наук, доцент) на 1,0 ставки;
Кафедра українського літературознавства та
компаративістики:
• професор – 1 посада (д-р філол.
наук, професор) на 0,9 ставки;
Кафедра української мови:
• професор – 1 посада (д-р філол.
наук, професор) на 0,95 ставки;
Конкурсні процедури на заміщення посад науково-педагогічних
працівників будуть здійснюватись
відповідно до Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності,
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затверджених Постановою Кабінету
Міністрів України від 30.12.2015
року № 1187 (у редакції Постанови
Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 року № 347).
ДОКУМЕНТИ ПРИЙМАЮТЬСЯ
ПО 26 ЖОВТНЯ 2019 РОКУ ЗА
АДРЕСОЮ:
• 10008, м. Житомир, вул. Велика
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;
• копії паспорта громадянина
України (с. 1, 2 і 11) та ідентифікаційного коду, засвідчені особисто;
• 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.

СЬОГОДНІ
ПАР НЕ БУДЕ!

Урочиста лінійка
для першокурсників
з нагоди свята
Першого дзвоника
Понеділок – день важкий.
І з цим погодиться більшість
школярів та студентів. А перший понеділок після літніх канікул – тим паче! Але чи був він
таким для першокурсників ЖДУ
імені І. Франка?

Сьогодні, у понеділок другого
вересня, відбулася врочиста лінійка
з нагоди свята Першого дзвоника.
Ведуча зі сцени привітала 1471-го
першокурсника, а також ректорат, адміністрацію університету, керівників
навчальних підрозділів, професорів,
викладачів, колег з інших навчальних
закладів і батьків.
За традицією пролунав Гімн
України. В такий момент можна побачити як майже кожен, ніби за командою, приклав руку до серця. Хтось
позаду натовпу вигукнув: «Слава
Україні!», – і сотні людей відповіли:
«Героям слава!».
Ведуча продовжила вітати «першачків» із тим, що вони «долучились
до студентської братії університету, який вже сто років є флагманом
освіти в поліському регіоні, визнаним
закладом вищої освіти України та частиною освітнього простору Європи».
Слово мали не лише викладачі,
а й старшокурсники. Голова студентського братства Ілля Панчук наголосив: «Ви навчаєтесь не заради батьків чи оцінок. Ви навчаєтесь заради
себе».
«Наша альма-матер – місце для
творчої самореалізації кожного в обраній галузі», – ці слова стали сигналом для початку врочистого параду
факультетів та інститутів.
Розпочав низку творчих номерів
і нагороджень кращих студентів ННІ
іноземної філології. Одна за одною
лунали пісні у виконанні талановитої
молоді, виконувались танці та навіть
маленьке фаєр-шоу.
По завершенню свята студентів
запросили до аудиторій, де вони
змогли ближче познайомитися з одногрупниками та дирекцією свого
інституту. Викладачі розповіли про
навчання в цілому, а також відповіли
на поставлені питання.
Наприкінці такого насиченого
дня студенти збиралися групками в
коридорах та надворі, активно обговорюючи враження про день. Всі
залишились задоволеними, вже чекаючи завтрашньої, першої в їхньому
житті пари.
Анастасія Петрук
Втрачений студентський квиток,
виданий в 2016 році Житомирським
державним університетом імені Івана
Франка на ім’я Самолюка Валентина
Олеговича, вважати недійсним.

З порядком проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Житомирського державного університету імені Івана Франка,
затвердженим наказом № 136 від
29.10.2018 року, схваленим вченою
радою університету 26.10.2018 року
(протокол № 3), можна ознайомитись
на офіційному сайті університету
zu.edu.ua.
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