Талант – це праця, знання – це сила

www.zu.edu.ua

facebook.com/zu.edu.ua

t.me/zueduua
Розповсюдження безкоштовне

№ 6 (152) 16 жовтня 2019 року // щомісячна студентсько-викладацька газета Житомирського державного університету імені Івана Франка

UNIVERSITATIS SAECULUM!
VIVAT ACADEMIA! VIVANT PROFESSORES!
ШАНОВНІ ДРУЗІ!
Від щирого серця вітаю
професорів, викладачів,
студентів, усіх співробітників Житомирського
державного університету
імені Івана Франка з визначною подією – 100-річчям
від дня його заснування.
Створений у далекому 1919
році як Волинський педагогічний інститут, ваш Університет
має славну історію, великі традиції та непересічні здобутки.
У всі часи Житомирський
університет був центром науково-освітньої думки, духовного та культурного життя
Поліського краю.
Нині Житомирський державний університет – один з провідних освітянських та науководослідних закладів України, що
об’єднує низку навчально-виховних, науково-виробничих
комплексів, міжуніверситетських науково-дослідницьких
центрів та інститутів, має одну
з найкращих електронних бібліотек в Україні.
Навчально-виховний процес в Університеті забезпечує
чудовий колектив науковців
та викладачів, який упродовж
багатьох років розвиває та
примножує науковий потенціал, сприяє інтеграції науки

та освіти, здійснює суттєвий
внесок у розвиток системи вищої освіти України.
Зусиллями провідних науковців та всього професорсько-викладацького складу
в Університеті створені й успішно розвиваються широко відомі наукові школи в галузі педагогіки, філософії, філології та
журналістики, історії, біології.
У стінах Університету підготовлено тисячі висококваліфікованих спеціалістів, які
успішно трудяться в багатьох сферах нашої країни та
за її межами, впроваджуючи
в життя набуті у навчальному
закладі знання, генеруючи сучасні ідеї.
Переконаний, високий
рівень підготовки наукових
кадрів, удосконалення навчально-виховного процесу
будуть надійною запорукою
збереження та примноження
багатих традицій вітчизняної
школи знань.
Баж аю професорськов и к л а д а ц ь к о м у с к л а д у,
с тудентам і працівникам
Університету невичерпної
енергії та натхнення, творчої
наснаги, міцного здоров’я,
злагоди та миру.
З повагою,
Перший заступник Міністра
освіти і науки України
Юрій Полюхович

ВІТАННЯ З ІТАЛІЇ
«ZHYTOMYR,
UNIVERSITА STATALE
IVAN FRANKO
1919–2019
Congratulazioni per
I’Anniversario di 100 Anni
di Università
Alla Magnifica Rettore dell’Università di Ivan Franko di
Zhytomyr Prof.ssa Galyna
Kyrychuk;
Agli Illustri Docenti delle
Facoltà;
Agli lllustri e cari colleghi di
Pedagogia;
Alle Autorità del Territorio
amministrativo Regionale
e Comunale di Zhytomyr;
Agli studenti e studentesse;
Con particolare emozione
di gioia, ho ricevuto il Vostro
invito a partecipare alla Vostra
Festa di Compleanno per 100
anni di vita, di vita piena della
Vostra, e permettetemi anche
mia, Universitа...
Grazie dell’attenzione e Vi
auguro 1000 di questi giorni.
Dimitris Argiropoulos»

ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ, СТУДЕНТИ,
ПРАЦІВНИКИ, ДОРОГІ ФРАНКІВЦІ!
Від щирого серця вітаю вас з 100-річним ювілеєм від дня заснування нашого
університету!
Житомирський державний університет
імені Івана Франка – це заклад з власною історією та традиціями. Пройшов свій шлях від
Волинського вчительського інституту (першого
вищого навчального закладу Поліського краю)
до Житомирського державного університету
імені Івана Франка (лідера класичної освіти
в Поліському регіоні). Нам випала велика честь
працювати і здобувати освіту в закладі, який виховав не одне покоління української інтелігенції.
Наші випускники працюють в країнах Європи,
Казахстані, Узбекистані, Японії, Китаї, несучи свої
знання, досвід та славу про університет.

ШАНОВНА ГАЛИНО
ЄВГЕНІЇВНО!
Адміністрація та колектив державного підприємства «Український
дитячий центр «Молода
гвардія» надсилають
Вам найщиріші вітання з нагоди сторіччя
Житомирського державного університету імені
Івана Франка.
Із приємністю відзначаємо, що студенти, випускники,
професорсько-викладацький

Упродовж століття професорсько-викладацький склад створює науково-освітню історію
університету, успішно впроваджує інноваційні
технології навчання і нові форми організації
навчально-виховного процесу, забезпечує розвиток освіти та науки як регіону, так і України.
Знаю, що ми обов’язково збережемо добрі традиції, що склалися у нашому чудовому навчальному закладі, для майбутніх
поколінь. Вірю, що пройде сто, двісті років,
а Житомирський державний університет імені
Івана Франка залишатиметься лідером серед закладів вищої освіти не лише України,
а й світу. Упевнена, що наукові відкриття, які
допоможуть зробити український прорив, народжуватимуться саме у наших стінах.
Зичу всім Вам міцного здоров’я, добра,
щастя та подальшого процвітання.

склад Житомирського державного університету уже протягом кількох десятиліть дописують свої власні професійні
історії і на сторінках нашого
дитячого центру. Це історії
мудрих, талановитих людей,
здатних до самовідданої праці, постійного професійного
зростання, бо за їхніми плечима – безперечно родючий
грунт знань і умінь, отриманих
у рідному університеті. Ми
вдячні Вам за цю співпрацю
і сподіваємося і надалі бути
надійним майданчиком професійної реалізації нових

Щиро ваша,
Галина Киричук
і нових поколінь житомирських студентів і випускників.
Бажаємо університетові –
довголіття у розвитку і процвітання, викладачам – здоров’я,
натхнення, здобутків і визнання, студентам – радості, краси
і працьовитості! Залишайтесь
осередком мудрості і прогресу,
оберегом національної ідентифікації і педагогічного досвіду,
запорукою успіху і самореалізації української молоді.
З повагою,
Генеральний директор
Едуард Лебединський

2 універсум
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№ 6 (152) 16 жовтня 2019 року

З нагоди сторіччя заснування Житомирського
державного університету
імені Івана Франка складаємо Вам особисто, викладачам, студентам та працівникам структурних підрозділів Університету найщиріші побажання творчих
успіхів, натхнення, нових
наукових досягнень та педагогічних звершень.

них відомі вчені, математики, фізики, біологи, лінгвісти,
письменники, історики, менеджери освіти, дипломати,
державні й політичні діячі.
Завдяки їхній діяльності, науковим і педагогічним досягненням учених Університет
цінують не лише в Україні,
а й далеко за її межами.
Ваш Університет пережив
багато трансформацій від
Волинського учительського інституту до сучасного
Житомирського державного університету імені Івана
Франка, який є «Лідером сучасної освіти», «Флагманом
освіти і науки в Україні»,
«Символом класичної освіти», володарем золотих, срібних і бронзових медалей за
впровадження інноваційних
технологій навчання і нових
форм організації навчальновиховного процесу. Вашому
Університету вдалося зберегти атмосферу та традиції та набути нового рівня, увійшовши
у «Топ-10» кращих університетів Центрального регіону
України.
Завдяки зусиллям співробітників в Університеті створені й успішно розвиваються
наукові школи, працюють науково-дослідні лабораторії
та культурно-просвітницькі
центри, а студенти та співробітники продовжують творити
історію славетної школи.
Бажаємо всім членам вашого колективу здоров’я, успіхів,
творчого натхнення, звершень, перемог і досягнень,
а Університету подальшого
розвитку та процвітання.

оптимізму, благополуччя і нових звершень!
З повагою, директор
Ірина Бойчук
Від колективу
Київського університету
імені Бориса Грінченка
та від себе особисто
щиро вітаю Вас з нагоди
100-річчя з дня заснування
Житомирського державного університету імені Івана
Франка!

педагогічного інституту до
класичного університету, удостоєного статусу державного.
За цим визнанням – самовіддана праця науково-педагогічних працівників, високі досягнення здобувачів вищої освіти
й авторитет випускників університету: Олег Бондарчук,
Антон Білорус, Наталя
Влащенко, Євген Концевич,
Марина Поплавська, Борис
Тен, – ті, хто прославляє ім’я
вашого закладу вищої освіти
не тільки в Україні, а й за її
межами.
Університет і сьогодні плекає й примножує свої наукові
та культурно-просвітницькі
традиції, крокує в ногу з часом, сміливо запроваджуючи
інноваційні форми навчання,
прогресивні освітні моделі,
тому й зберігає статус найпотужнішого закладу вищої
освіти не лише Житомирщини,
а й України .
Сторіччя - це лише початок
великої історії університету.
Переконані, що самовіддана
праця науково-педагогічних
працівників, високий професіоналізм і вміння розуміти
потреби сучасної молоді сприятимуть розвитку національної вищої освіти та її інтеграції
у європейський і світовий
освітній простір.
Від щирого серця бажаємо
Вам міцного здоров’я, успіхів,
творчої наснаги й високих досягнень у сфері національної
освіти і науки! З ювілеєм!!!

і цілеспрямованій праці всіх
співробітників, збагаченні
традицій, збережених попередніми поколіннями викладачів
і науковців.
У цей святковий для Вашого
колективу день щиро зичимо
професорсько-викладацькому складу, співробітникам
і студентам міцного здоров’я,
щастя, невичерпної наснаги,
натхнення та нових здобутків.

творчу наснагу, радість від
успіхів випускників, відчуття
людської й професійної значущості дарує вам щедра доля.
З повагою, директор
Житомирського міського
колегіуму Надія Полівода
Шановна Галино
Євгеніївно.

1001
ЖДУ ім. Івана Франка став
основою професійного зростання багатьох поколінь вчителів, науковців, держслужбовців, журналістів, поетів, письменників, артистів, спортсменів, які своїми здобутками
прославляли і прославляють
нашу Житомирщину.
Протягом всього часу існування Університет був і залишається осередком прогресивної наукової думки, ключовим центром підготовки висококваліфікованих науковопедагогічних кадрів.Минають
роки, а Університет все такий
же молодий і натхнений!
Бажаємо Всім, чия доля
перепліталась з історією
Житомирського державного університету імені Івана
Франка, миру, благополуччя,
здійснення мрій і задумів.
З повагою, директор
Польського дому у Житомирі
Першко Ірина
Від себе особисто та
від академічної спільноти
Національного фармацевтичного університету
щиро вітаю зі знаменною
подією – 100-річчям від
дня заснування вашого
закладу.

За сторіччя ваш університет пройшов величний шлях
становлення та утвердження
власних традицій, здобув незаперечний авторитет у сфері
вітчизняної вищої школи.
Ваші досягнення – це результат невтомної праці та
усвідомленої відповідальності кожного представника
колективу. Це також і стратегічне мислення адміністрації
університету, яка не просто
вміло згуртовує педагогічну
й с т удентську спільнот у,
а шукає та втілює у життя інноваційні рішення освітньонаукових проектів.
Бути наставником – справжнє мистецтво. Цей шлях обирають за покликом серця і реалізують через наполегливу,
чесну, натхненну працю, що
збагачує світ мудрістю, знаннями, людяністю. Саме викладач прищеплює молоді
моральні якості, вчить відповідальності, фаховим знанням,
свободі вибору, допомагає реалізуватися в житті. В умовах
суперечливого сьогодення
все це здається непростим.
Однак, незважаючи ні на що,
ваш колектив продовжує, ось
вже протягом 100 років, формувати еліту суспільства.
У знаменний день 100-річчя
заснування бажаю колективу
університету здоров’я, добробуту, невичерпних творчих
сил та людської шани! Нехай
міцніє слава Житомирського
державного університету
імені Івана Франка у добрих
справах і успіхах випускників!
З повагою до колективу
Ректор А. А. Котвіцька
Одеський національний
університет імені
І. І. Мечникова щиро вітає
Вас із 100-річчям Вашого
славного університету.
Ваш Університет по праву
пишається цілою плеядою визначних випускників. Серед

З повагою,
ректор І. М. Коваль

Від імені колективу
Житомирського базового фармацевтичного
коледжу і себе особисто
щиро вітаю Вас і у Вашій
особі увесь колектив
Житомирського державного університету імені Івана
Франка зі 100-річчям від
дня заснування!

За роки свого існування
Ваш заклад освіти упевнено
пройшов великий шлях становлення, зміцнення і сьогодні виріс у потужний науковий
центр, став одним із лідерів
вищої освіти України.
Високий авторитет університету ґрунтується на творчій та цілеспрямованій праці
всього колективу, на баченні
перспектив і на вмінні забезпечувати їх досягнення.
Колектив викладачів протягом десятиліть зберігає унікальний науковий потенціал
і багаторічні традиції.
Підтримуючи сучасні тенденції, Ви цілеспрямовано
працюєте над реалізацією
пріоритетів державної політики у сфері освіти, насамперед, забезпеченням доступу
молоді до якісної вищої освіти,
створенням умов для всебічного гармонійного розвитку
особистості.
Співпраця з Житомирським
державним університетом
імені Івана Франка є для нашого коледжу надзвичайно
цінною, адже значна частина
наших викладачів є випускниками університету, здобули в університеті науковий
ступінь, здобули другу вищу
(педагогічну) освіту, підвищують кваліфікацію. Дякуємо Вам
за наукові, творчі можливості,
надихаємося і надалі Вашими
успіхами та досягненнями!
Від усього серця бажаю
Вам, викладачам, студентам
та співробітникам міцного
здоров’я, великого натхнення, невичерпної енергії,

Упродовж багатьох років
наполеглива праця співробітників, успішне навчання вихованців Вашого Університету
творять потужну інтелектуальну атмосферу, успішно
впроваджують інноваційні
технології навчання і нові
форми організації навчально-виховного процесу, забезпечуючи розвиток освіти та
науки в Україні. Звісно таких
результатів можна досягти завдяки спільній і злагодженій
праці колективу та лідерським
якостям керівника, якими Ви,
Галино Євгенівно, наділені.
Ваш професіоналізм, завзяття, відданість своїй справі та
досвід є запорукою успішної
реалізації всіх намічених планів та цілей!
У цей ювілейний для
Житомирського державного університету імені Івана
Франка рік бажаю Вам та
всьому колективу міцного
здоров’я, радісного настрою,
добробуту, успіхів, оптимізму,
впевненості у майбутньому,
натхнення в щоденній праці, реалізації планів та нових
здобутків. Хай Вам щастить на
нелегкому й почесному професійному шляху, а наші партнерські й дружні відносини
стануть міцними та плідними!
З повагою, ректор
Віктор Огнев’юк

Від колективу
Управління ДСНС України
у Житомирській області
прийміть щирі вітання
Вам та усьому професорсько-викладацькому
складу, студентам
і співробітникам з нагоди
100-річчя з дня заснування
Житомирського державного університету імені
Івана Франка!

Завдяки професіоналізму
керівництва, любові до своєї
справи членів колективу університет зберігає своєрідну
духовну атмосферу, багаторічні традиції і впевнено крокує
до нових перемог і досягнень.
Бажаємо Вам та усьому колективу університету енергії
і наснаги, нових звершень
у розвитку науки і освіти, розвитку культури, збереження та
примноження традицій і духовних цінностей університету.
З повагою, генерал-майор
служби цивільного захисту
Ігор Нікітчук

Щиро вітаємо Вас із
100-річним ювілеєм від
дня заснування вашої
Alma-mater!

Це знакова подія для нашої держави, адже початок історії університету сягає часів
Української революції; коли
розпочався процес формування модерної політичної нації та
відродження традицій української державності. Саме в час
зростання національної свідомості Волинський педагогічний
інститут став осередком розвитку науки, культури і національного самопізнання українства.
Упродовж своєї діяльності навчальний зак лад
пройшов славний шлях від

Із повагою, ректор
Кам’янець-Подільського
національного університету
імені Івана Огієнка
С. А.Копилов

Славному науково-педагогічному колективу
Житомирського державного університету імені Івана
Франка, ректорові, професору Киричук Г.Є.

Щиро вітаю Вас зі славним
ювілеєм – 100-річчям з дня
заснування!
З року в рік зростає авторитет Університету, як флагману
педагогічної освіти і науки, як
регіонального лідера в справі
підготовки висококваліфікованих кадрів.
Безсумнівна роль і вагомий
внесок у підготовці фахівців
освіти належить науково-педагогічному складу, серед
якого шановані професори та
доктори наук, доценти та кандидати наук, видатні освітяни,
науковці.
Нехай і надалі Ваша праця
приносить користь рідному
краю, щедро розкриваються
перед вами таємниці науки!
Щиро бажаю широких і щасливих доріг, оптимізму і віри,
здійснення всіх планів, намірів
та сподівань, здоров’я та удачі,
плідної і творчої праці в ім’я
розквіту України!
З води і роси!
З повагою і найтеплішими
вітаннями, ректор
Національного
університету біоресурсів
і природокористування
України, член-кореспондент
НАПН, д.пед.н., професор
С. Ніколаєнко

Від імені ректорату
і себе особисто сердечно
вітаю Вас і очолюваний
Вами колектив із 100-річчям від дня заснування
Житомирського державного університету імені Івана
Франка.
Ваш навчальний заклад
є знаним у системі вищої
освіти та науки України.
Високий авторитет університету грунтується на творчій

З повагою, ректор Київського
національного торговельноекономічного університету,
доктор економічних наук,
професор, академік
Анатолій Мазаракі

Від імені професорськовикладацького
і студентського колективів Полтавського національного педагогічного
університету імені
В. Г. Короленка щиросердечно вітаємо Житомирський
державний університет
імені Івана Франка із славним 100-річним ювілеєм!

Користуючись нагодою,
висловлюємо слова вдячності за ваш внесок у розвиток
освітньої галузі та виконання
важливої справи виховання
молоді, підготовки висококваліфікованих спеціалістів, від
яких залежить майбутнє нашої
країни. Високий авторитет вашого закладу ґрунтується на
творчій ініціативній праці колективу, що протягом століття
зберігає унікальний науковий
потенціал та продовжує надавати освіту вищого ґатунку.
У цей святковий день бажаємо молодості душі, твердості
духу, нестримності в науковому пошукові, далекоглядності
в задумах перемог і вагомих
здобутків. Нових досягнень
у праці всім працівникам університету, а випускникам – добрими справами зміцнювати й
підтримувати авторитет і славу вашого вишу в ім’я України,
українського народу та задля
розвитку національної освіти
й науки. Хай у вашому колективі завжди панує злагода,
взаєморозуміння й творча
атмосфера!
З повагою, колектив
Полтавського національного
педагогічного університету
імені В. Г. Короленка, ректор
університету професор
М. І. Степаненко

Легкокрилим птахом пролітають роки. І ось нашому рідному університету вже 100 років. Поважний вік для навчального закладу – є що згадати,
над чим задуматися та, найголовніше, – є чим пишатися,
адже сьогодні Житомирський
державний університет імені
Івана Франка – престижний
освітній центр Житомирщини,
який готує кваліфікованих фахівців, національно свідомих
громадян держави, інтелектуальних і духовно гармонійних особистостей, з міцними
теоретичними знаннями,
практичними навичками, морально-естетичними цінностями, переданими від мудрих
наставників, тисячі студентів
сміливо й упевнено відкривають для себе нові горизонти
професійної діяльності.
Сердечно вітаємо Вас,
Галино Євгеніївно, професорів, викладачів, студентів,
усіх працівників із 100-річчям
університету – одного з найпотужніших навчальних закладів
України. Бажаємо усім вам міцного здоров’я, педагогічного
натхнення, миру та душевної
злагоди, щоб сотні весен і зим
сяяло для вас сонце тепла
й любові, віри й добра! Нехай

Бажаю вашому навчальному закладу подальшого
процвітання і великих успіхів
у справі підготовки фахівців та
виховання нашої української
молоді! На жаль, через напружений робочий графік, особисто не зможу взяти участь
у святкуванні. Сподіваюся, що
в подальшому ще будемо мати
змогу співпраці між нашими
освітніми закладами.
З повагою, ректор закладу
вищої освіти «Національна
академія управління», д.е.н.,
професор Сергій Єрохін

Київський національний університет театру,
кіно і телебачення імені
І. К. Карпенка-Карого
щиро вітає колектив
Житомирського державного університету імені Івана
Франка зі 100-річчям з дня
заснування Вашого славетного закладу освіти.

Пройшовши довгий шлях
становлення і розвитку, Ваш
університет, як один з провідних вищих навчальних закладів України, не лише зберіг найкращі освітні традиції,
а й суттєво їх примножив.
Випускники Житомирського
державного університету імені
Івана Франка, серед яких відомі
педагоги і вчені, журналісти, телеведучі, поети, письменники,
літературознавці, перекладачі,
археологи, політики та юристи,
гідно представляють свій заклад у різних сферах державної, культурної, освітньої діяльності, сприяючи зміцненню та
процвітанню нашої країни.
Завдяки самовідданій праці та професіоналізму науково-педагогічних працівників,
співробітників і керівництва,
Університет став справжнім
культурним, освітнім і науковим центром Житомирщини.
Від імені всього складу
працівників Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені
І. К. Карпенка-Карого та від
себе особисто бажаємо всім
вам міцного здоров’я, благополуччя, натхнення і терпіння
на педагогічній ниві та нових
наукових досягнень.
Від колективу університету,
ректор, академік
Олексій Безгін

Сто років – це, звичайно, дата
Її негоже оминуть,
Це навіть – справжнє свято –
У світ Франка достойний путь.
А світ Франка простору всесвіт
Як часу нескінчений млин –
Його поезій дивний шепіт
І всіх з’єднаних україн –
Це праця творча і натхненна,
В ній кожен з нас як каменяр
Освіти справжньої знамена –
Несе в життя як вищий дар.

Минуть сто літ і двісті років
Вестиме в вічності поет,
В світ пізнання успішних кроків
Житомирський університет.
Валентин Моляко, дійсний
член НАПН України,
доктор психологічних
наук, професор, завідувач
лабораторії психології
творчості Інституту психології
ім. Г. С. Костюка НАПН України
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Хроніка ЖДУ у датах і обличчях
• 16.10.1919 р. – відкрито
педагогічний інститут, перший
вищий навчальний заклад
Волині-Житомирщині;
• початок 1920 р. – студентами стали 350 осіб, хоча фактично навчалося 180;
• 10.06.1920 р. – наказом
комісара уряду УНР інститут
перетворено на вчительський;
• кінець 1920 р. – за власним бажанням пішов із посади
ректор П. Абрамович, на його
місце призначено математика
М. Михалевича;
• 1924–1925 рр. – керівником Волинського інституту
народної освіти був відомий
педагог і філософ М. Яневич;
• 1925–1928 рр. – інститут
очолював випускник юридичного факультету Львівського
університету К. Коник;
• 1928–1933 рр. – інститут
очолив випускник Львівського
університету, відомий філолог
і педагог В. Гоца;
• 1923–1924 рр. – в інституті було організовано партійний та комсомольський
осередки, створено студентське виконавче бюро, яке наступного року реорганізували
в студентський профком;
• 1926 р. – уряд України
прийняв рішення присвоїти
Житомирському інституту
народної освіти ім’я Івана
Франка;
• 1926 р. – інститут почав
проводити міжінститутські
та республіканські наукові
конференції;
• 1929–1931 рр. – завідувачем кафедри літератури
історико-філологічного факультету працював В. Гнатюк,
талановитий дослідник зарубіжної літератури;
• 1927 р. – в Житомирському
інституті народної освіти було
введено військову підготовку, табірні збори, практичні
заняття у військових частинах;
• 1928 р. – до інституту приєднали Житомирський український педтехнікум;
• 1929 р. – інститут урочисто відзначив свій перший
ювілей;
• 1929 р. – навчальний
заклад було реорганізовано
в інститут соціального виховання (соцвих);
• 1930–1931 н.р. – на навчання до Житомирського інституту соціального виховання зараховано 233 студенти,
на денний робітфак прийнято
159 осіб, а на вечірній – 90;
• 1934 р. – відповідно до
рішення колегії Наркомосу
Житомирський інститут став
педагогічним;
• 01.09.1935 р. –
Житомирський інститут став
вчительським із двома факультетами – гуманітарним
і природничим;
• 1936 р. – за звинуваченням у троцькізмі було арештовано директора інституту
К. Табакмахера й засуджено до
17 років таборів;
• 1938 р. – за «антипартійне ставлення до розподілу кадрів» із посади директора було
звільнено Д. Запісоцького;
• 1938 р. – інститут став
державним педагогічним
з чотирирічним терміном
навчання;
• 1939 р. – у ЖДПІ на стаціонарі навчався 291 студент,
у дворічному вчительському –
732, на вечірньому робітфаці –
54, а на денному – 53 особи;
• 1934 р. – створено військову кафедру та військовий
кабінет;
• 1940–1941 рр. – у ЖДПІ
на стаціонарі навчалося 490

студентів, в учительському –
680, а на заочному відділі – 2,3
тисячі;
• 26.06.1940 р. – Рада народних комісарів своєю постановою ввела плату за навчання, що призвело до зменшення контингенту на 428 осіб;
• 1941–1942 н.р. – введено такі навчальні курси: історія України, філософія релігії,
богослов’я, загальна історія
церкви, історія української
церкви, етика, гімнастика, співи, теорія музики, танці;
• жовтень 1941 р. – завершено ремонт приміщень;
• листопад 1941 р. – приміщення ЖДПІ перейшли під
контроль нацистської цивільної адміністрації;
• кінець 1943 р. – особливого руйнування зазнали приміщення Житомирського інституту, бібліотеки й гуртожитку;
• літо 1944 р. – навчальний
заклад комплектують викладачами й співробітниками;
• 01.09.1944 р. – розпочав
новий навчальний рік інститут
у складі 9 кафедр, на яких працював 31 викладач;
• 1948 р. – в інституті знову почав функціонувати фізико-математичний факультет у складі кафедр фізики
й математики;
• 1949 р. – відкриття факультету іноземних мов;
• 1956 р. – історичний
факультет переведено до
Л у ц ь к о го п е д а го г і ч н о го
інституту;
• 1963 р. – від філологічного факультету відокремився
факультет іноземних мов, який
готував спеціалістів з англійської та німецької мов;
• 1969 р. – за плідну 50-річну діяльність із підготовки висококваліфікованих фахівців
інститут було нагороджено
грамотою президії Верховної
Ради УРСР
• 1970-і р. – у структурі інституту з’явилося два нових
факультети;
• 1975 р. – за надання практичної допомоги школам на
республіканському огляді
педагогічних вишів інститут
посів друге місце;
• 1976 р. – було відкрито
п’ятий факультет, що готував
учителів початкових класів
стаціонарної і заочної форм
навчання, а через рік на ньому
почали готувати й спеціалістів
із музики;
• 1972–1981 рр. – ведеться будівництво навчально-лабораторних приміщень і навчально-присадибних ділянок
агробіостанції;
• 1981 р. – відкрито підготовчий відділ стаціонарної та
заочної форм навчання;
• 1987 р. – здали в експлуатацію новий корпус факультету іноземних мов;
• 1988 р. – завершили капітальний ремонт навчального корпусу природничого
факультету,
• 1990 р. – спорудили
новий восьмиповерховий
навчально-лабораторний
корпус
• 1990 р. – серед зарахованих на стаціонар 50% студентів становила молодь за
цільовим прийомом, випускники підготовчого відділу та
Житомирського педагогічного
ліцею;
• За 1960–1980 рр. школа
отримала 11,5 тисячі дипломованих учителів, які навчалися
на стаціонарній формі, та 6,5
тисяч – на заочній;
• За 1960–1980 рр.
спортивні секції інституту

підготували 22 майстри і 57
кандидатів у майстри спорту, 545 спортсменів першого
розряду, 10,5 тисяч масових
розрядників, 8,9 тисяч громадських інструкторів зі спорту,
7,5 тисяч спортивних суддів,
12,8 тисяч студентів отримали
значок ГПО;
• Після 1991 року збільшилася кількість факультетів.
Було створено історичний,
соціально-психологічний
факультети, факультет фізичного виховання і спорту,
факультет післядипломної
освіти та доуніверситетської
підготовки;
• 1994 р. ЖДПІ почав зараховувати на навчання студентів понад план державного замовлення на умовах
контракту за кошти фізичних
і юридичних осіб. Контрактна
форма навчання та збільшення спеціальностей зумовили
стрімке зростання кількості
студентів, особливо заочної
форми навчання;
•05.05.1999р. Житомирський
педагогічний інститут став педагогічним університетом (постанова Кабінету Міністрів України
№ 761);
• З 1 вересня 1999 року
розпочалась підготовка на
контрактній, а за рік – на державній основі магістрів на базі
освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»;
• травень 2003 р. – створено студентське братство;
• 24.03.2004 р.
Житомирський педагогічний
університет стає класичним
університетом і отримує назву
Житомирський державний університет імені Івана Франка;
• з 2005 р. у мистецькій галереї університету регулярно
експонують виставки творів
образотворчого мистецтва;
• 2007 р. на базі філологічного, педагогічного факультетів та факультету іноземних
мов створено відповідно навчально-наукові інститути
філології та журналістики, педагогіки та іноземної філології;
• 2014 р. – в університеті
діє Клуб студентів-іноземців;
• 2014 р. – з початком російсько-української війни в
університеті розвивається волонтерська діяльність, до якої
активно долучилися студенти
й викладачі всіх факультетів та
інститутів;
• 2016 р. – розпочали роботу курси з підготовки іноземних громадян до вступу
в українські ЗВО;
• 2018 р. – запроваджено
надання освітніх послуг слухачам різних вікових груп та
з різними інтересами;
• 2018 р. – франківці забезпечили волонтерською
підтримкою 26 заходів
Всеукраїнського, обласного
та міського рівнів.
• 2018 р. – отримано патент
України;
• 2018–2019 н.р. – загальний контингент здобувачів вищої освіти в університеті становив 5 287 студентів, із яких
на денній формі навчаються
3 882 студенти, на заочній –
1 405, зокрема 388 за перехресним вступом;
• 2018–2019 н.р. – абсолютна успішність в університеті становила 97,6 %, а якість
знань – 62,8 %;
• 2019 р. – зареєстров а н і я к ф а хо в і в и д а н н я
«Андрагонічний вісник»,
«Брех тівський часопис»,
« К р е ати в н а п е д а го гі к а » ,
«Неформальна освіта: кращі
практики і проекти».
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СВЯТКУВАННЯ 100-РІЧЧЯ ЖДУ В КАЗАХСТАНІ

Ювілейна медаль, випущена
в Казахстані до 100-річчя
університету

Все встречи выпускников трогательные,
но эта была особенной. Спустя десятки
лет после выпуска казахстанские «птенцы
гнезда» Житомирского
государственного
педагогического института имени Ивана
Франко съехались
в Нур-Султан, чтобы отпраздновать
100-летие родного
вуза, теперь уже
университета.

Может, широкая публика об этом
и не знает, но в Казахстане существуют целые украинские студенческие «землячества» – со времен
СССР. Кстати, и Первый Президент
Казахстана Нурсултан Назарбаев получил свою первую специальность
в украинском Днепродзержинске.
А в Житомирском пединституте
молодежь из Казахстана училась
по программе обмена студентами,
чтобы стать учителями русского
языка и литературы. С 1971 по 1993
годы на филологическом факультете вуза прошли обучение более 300 студентов из ЗападноКазахстанской, Актюбинской,
Северо-Казахстанской,
Кызылординской, Алматинской,
Карагандинской, Павлодарской
и других областей республики.
Филфак этого вуза славится сильной школой, высококлассными
преподавателями. Многие выпускники достигли больших успехов в образовании, науке, на государственной службе и в других сферах. Среди
них есть известные люди: например,
ученый-тюрколог, доктор филологических наук Валерий Махпиров, популярная ведущая Центрального телевидения СССР Рабига Аманжолова
и другие.
По случаю 100-летия alma
mater в столице Казахстана встретились более 60 выпускников
ЖГПИ (ЖГУ) имени Ивана Франко
из разных уголков Казахстана:
Ту р ке с та н с ко й , А к тю б и н с ко й ,
Западно-Казахстанской, СевероКазахстанской, Кызылординской,
Восточно-Казахстанской,
Карагандинской, Павлодарской,
Жамбылской областей, Нур-Султана
и Алматы. Обнимались, без конца
фотографировались, вспоминали
смешные и трогательные истории,
даже пели украинские песни.
Во вс трече принял учас тие
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Украины в Казахстане Иван
Кулеба. Он поздравил бывших студентов ЖГПИ от имени народа и правительства Украины.
– У меня у самого жена учительница, закончила Сумский пединститут, –
сказал Иван Кулеба. – Знаю, какая
нелегкая судьба у каждого педагога,
где бы он ни работал. Педагог – это
душа общества, «мама» для всех учащихся, большой друг для педагогиче-
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ского коллектива. То, что вы вложили
в своих учащихся, заслуживает
огромного «спасибо», как и те педагоги, которые вложили душу и сердце
в вас. Я знаю, что вы делаете большую
работу здесь, в Казахстане, знаю, что
уже собирались и проводили мероприятия в некоторых городах республики. Знаю о той активной жизненной позиции, которую вы продолжаете занимать и сегодня. Знаю,
как вы помогаете укреплять дружбу
и сотрудничество с Украиной. По праву всех вас можно назвать «народными послами» Украины в Казахстане.
Поэтому мы всегда с теплотой и большим уважением относимся ко всем
вашим инициативам.
Посол Украины в Казахстане
вручил педагогам благодарственные письма и пригласил приезжать в Украину, участвуя в межгосударственной образовательной
программе.
– Для этого нужно обращаться
в министерство образования. У нас
есть 40 стипендий, государство берет все расходы на себя, в том числе
общежитие. В программе участвуют
лучшие вузы, в том числе и педагогические, – сообщил Иван Кулеба.
Аудитория приняла приглашение
с большим энтузиазмом.
От МОН РК на форуме выступила
председатель Комитета по контролю
в сфере образования и науки Гулзат
Кобенова.
– Дейс твительно, Казахс тан
и Украина – это старые добрые друзья, – заметила Гулзат Кабенова. –
В советские времена была воспитана целая плеяда интеллигенции.
Некоторые из вас уже на заслуженном отдыхе, некоторые продолжают
работать. У вас немало талантливых
учеников, которые работают на благо
страны, и самое главное, есть преемственность поколений. Сегодня
Житомирский государственный
университет – один из рейтинговых
вузов Украины, который продолжает
активно сотрудничать с казахстанскими университетами.
От имени министра образования Асхата Аймагамбетова Гулзат
Кабенова вручила педагогам благодарственные письма за воспитание
подрастающего поколения и большой вклад в развитие образования.
«Гвоздем программы» стало видеопоздравление, полученное из

alma mater: от ректора ЖГУ Галины
Киричук, от преподавателей
и профессоров, которые много лет
назад вели занятия у «казахской
группы». Каждое знакомое лицо
собравшиеся встречали радостным г улом и аплодисментами.
Выпускники были счастливы снова увидеть Михаила Лецкина, Иту
Федоровскую, Галину Бондаренко,
Наталью Евченко, Наталью Месяц
и других. А преподаватели, как
оказалось, тоже хорошо помнят
студентов из Казахстана и нашли
для них прекрасные слова.
– Было приятно с вами работать,
хотя приходилось и журить, потому что это преподавание, – сказал
Михаил Александрович Лецкин. –
Я благодарен вам за то, что вы теперь
напоминаете мне мою молодость.
Теперь и вы, и я – граждане независимых государств, но при любой независимости и Украины, и Казахстана
их объединяет то, что и вы, и мы считаем своим поэтом гениального Тараса
Шевченко, что родными являются
украинская кобза и казахский кобыз.
И я сердечно желаю вам хранить память о Житомире, о вузе, который дал
вам высшее гуманитарное образование и который ныне отмечает 100-летие, благодаря этой памяти оставаться
всегда молодыми и любить жизнь!
Ита Овсеевна ФедоровскаяАйнрис, которая была куратором
казахстанских студентов ЖГПУ, записала поздравление по телефону
из штата Флорида – она живет в США
с 1993 года.
– Дорогие мои ученики, а теперь коллеги! Это просто великое
счастье, что вы все были в моей
жизни. Это очень много значит
для меня и сейчас, тем более что
вы помните меня. Что может быть
большей наградой для учителя, чем
когда ученики помнят его так долго. Я очень-очень всех вас люблю
и просто счастлива, что вы храните
в памяти и в сердце своем то время,
которое вы провели у нас на Украине,
в Житомирском государственном педагогическом институте, – высказалась Ита Овсеевна.
Большое впечатление на вечере произвели выступления «аксакалов» из самых ранних выпусков
1970-х годов: Омирахана Козыбака,
Татьяны Леоненко, Темирга ли
Абильмажинова и других.

– Поздравляю всех вас! Никого
здесь не знаю, потому что я в 1966
году поступил и в 1971 году закончил, – так начал свою речь Омирхан
Козыбак.
Он рассказал, что в 1966 году, после
страшного землетрясения в Ташкенте
в ЦК КПСС решили отправить группу
молодежи из Узбекистана учиться
в Украину, Россию и другие республики. В эту группу попал и Омирхан,
потому что Жетысайский район, как
и ряд других, по решению того же ЦК
КПСС были переданы Узбекистану.
Омирхан Козыбак – учитель-новатор, кавалер ордена «Купартийной
линии», но скоро исполнится 31 год,
как он работает директором школы-гимназии №6 в городе Жетысай
Туркестанской области. Эта школа известна на всю страну, потому что бьет
рекорды по количеству отличников.
В этом году школу закончили 64
выпускника, и все они поступили
на гранты. Из них 45 – обладатели «Алтын белгі», у 17 – аттестаты
с отличием.
Казахстанские выпускники ЖГПИ/
ЖГУ планируют создать свое объединение, процесс уже начался. Об этом
рассказал председатель оргкомитета
форума Кабжан Едилбай.
– Выпускники Житомирского пединститута представлены практически во всех регионах Казахстана. На
сегодняшнюю встречу хотели приехать около 200 человек, но многие
не смогли: учебный год уже начался,
а люди работают в том числе в отдаленныхшколах, – добавил он.
В пред дверии вс тречи оргкомитет осуществил два проекта: выпустил юбилейную медаль
и провел конкурс на лучший перевод стихотворения Ивана Франко
на казахский язык. Победила Галия
Иманбекова из города Балхаш,
она перевела четыре стихотворения знаменитого украинского поэта. Переводы будут опубликованы
в украинском литературном журнале. Кстати, по сведениям орга-низаторов, это первый перевод Ивана
Франко на язык Абая.
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