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Розповсюдження безкоштовне

День відкритих дверей - 2021
Житомирський державний університет імені Івана Франка щиро вітав гостей на Дні відкритих дверей 19 червня 2021 року!

День відкритих дверей цьогоріч є особливим: після тривалої ізоляції франківці раді вітати
гостей університу офлайн.
Майбутні абітурієнти з міста
Житомира та області мали змогу
познайомитись з викладацьким
складом, адміністрацією та студентами різних спеціальностей
з різних інститутів та факультетів
нашого університету, які, в свою
чергу, знайомили усіх бажаючих
з особливостями та перевагами
навчання в ЖДУ, цікавим та насиченим студентським життям.
У рамках Дня відкритих дверей відбулася зустріч абітурієнтів з ректором університету,
професором Галиною Киричук,
яка зосередила увагу гостей
на особливостях вступної кампанії-2021, на цьогорічних

нововведеннях. Університет має
найбільшу кількість державних
місць в регіоні, а основою надійності в ЖДУ є незмінна вартість
навчання за контактом з 2018
року. Різноманітність акредитованих освітніх
програм дозволяє
абітурієнту обрати
саме ту спеціальність, яка відповідає його вподобанням та здібностям, гарантує
самодостатність
та впевненість у
майбутньому.
У рамках проєкту «Більше, ніж
університет» діє
розгалужена система неформальної

ЖДУ - лідер класичної освіти Полісся
Існує 10 топ-пояснень того, чому
Житомирський державний університет імені Івана Франка є лідером
класичної освіти поліського регіону:
1. 100-річний досвід надання освітніх послуг; кращі традиції та висока якість викладання. Реноме
та порядність нашого університету відоме, тому ми чесно дивимося усім у вічі;
2. професійний вик ладацький
склад - люди, яких знають як у
регіоні, так і за межами України;
3. залучення до читання лекцій науковців та дослідників з університетів Європи та України;
4. найбільша кількість місць державного замовлення в регіоні;
5. індикативна вартість навчання - ви платите лише за те, що
споживаєте. Ми не пропонуємо
дешеве - ми пропонуємо якісне.
Iнвестиції в освітні продукти ЖДУ
- це інвестиції, які повертаються;
6. кращі студенти продовжують
навчання в магістратурі та
аспірантурі;
7. студенти беруть участь у студентських обмінах та навчанні
за програмами подвійного диплому в кращих університетах
Європи;
8. сприяння випускникам у працевлаштуванні та підтримка їх після
завершення навчання;
9. з р у ч н а т а р о з в и н е н а

інфраструктура. Усе необхідне:
гуртожиток, бібліотека, аптека,
лікарня, місця відпочинку та рекреації – поруч, у 5-хвилинній
досяжності;
10. розгалужена платформа неформальної освіти, адже ми більше,
ніж університет.
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освіти в університеті, яка дає
можливість студентам розширити своє коло пізнання та бути
конкурентоспроможним на ринку праці. Наприклад, укладений
договір з платформою Coursera,

що налічує понад 4000 курсів,
Cisco. До читання лекцій залучені фахівці з України та світу.
У ЖДУ студенти мають можливість отримання подвійного диплому, тобто можливість паралельного навчання в університетах
Європи.
В університеті
с тв о р е н і ум о в и
для комфортного проживання і
навчання:
• г у ртож и тк о м
забезпечені усі
студенти;
•з р у ч н о р о з ташовані навчальні корпуси, гуртожитки
та рекреаційні

місця;
• є можливість пройти курси
іноземної мови, програмування, web-дизайну;
• є можливість здобути виробничу професію: курси
водіїв, перукарів, масажистів, майстрів художнього
манікюру.
Ректор також наголосила,
що з 1 липня при університеті
діятиме штаб «Абітурієнт», де
усім охочим допоможуть правильно створити електронний
кабінет, перевірити документи
та обрахувати бали, врахувавши
коефіцієнти.
Двері Житомирського державного університету імені Івана
Франка відкриті для кожного!
Олена Русецька, прессекретар університету

Не прощаюсь! До зустрічі!

Мам! Тат! Я це зробила!
Чесно кажучи, не віриться, що змогла. Але реальність
впевнено каже: «Так!». Готова кричати від радості. Здобула
червоний диплом. І цим дипломом завдячую своїм найріднішим. Мамо, тато, він Ваш. Це Ваш диплом. Спасибі за віру,
терпіння, підтримку та любов. Ви постійно надихали мене творити, давали сили рухатися далі, впевнено крокували поруч і
дарували крила, щоб могла насолоджуватися життям!!!
Чотири роки пройшли недаремно. Саме в Житомирському
державному університеті імені Івана Франка я знайшла своїх
людей. Саме в цих стінах я творила та витворяла, сміялась і
плакала, раділа та сумувала. Тут перші мої невдачі й успіхи,
друзі та викладачі. Знаєте, викладачі вправно наближали
мене до успіху. Кожен з них доклав максимум зусиль, аби я
була тією, ким зараз є.
Дорогі мої викладачі, щиро вдячна Вам за чарівні стусани,
океани знань, якими Ви радо ділились, за щирі розмови та
мудрі поради, за таку дорогоцінну віру в мене та мій талант!
Цей червоний диплом теж можна вважати Вашим! Бо ж саме
Ви щохвилини наближали мене до мрії. Ви ніколи не скупилися на мудрі поради, щирі слова, багаж знань і завжди були
готові прийти на допомогу. Чесно? Я буду шалено сумувати
за кожним з Вас.
Цього омріяного диплому не було б ще без однієї людини.
Моєї наставниці, колеги, порадника, підтримки та неймовірно
прекрасної людини. Лесю, спасибі за те, що відкрили двері у
світ улюбленої професії! Дякую, що завжди поруч і подаєте
руку допомоги, коли то так потрібно!
Ось він… Довгоочікуваний фінал. Початок чогось нового,
такого неочікуваного та шаленого. Від цього відчуття стигне кров у жилах. Затамовую подих, щоб заспокоїти щасливе
хвилювання, але натомість у горлі застрягає пекуча груда невідомих почуттів, неочікувано на очі навертаються сльози. З
чого б це? Але тут непомітно підкрадається розуміння, що
цього більше не буде. Завтра зранку не мчатиму стрімголов
в університет, аби не спізнитися на першу пару. Не вчитиму
до ранку екзаменаційні білети, аби отримати омріяне «відмінно». Не радітиму зданій сесії і новому навчальному семестру. На перерві не сміятимуся голосно від чергового жарту

одногрупника. По дорозі додому не обговорюватиму з подругою, що це завдання мені не подобається, а от це виконаю за
хвилин 15. Більше не розриватиметься мій телефон від сотні
повідомлень, які так захоплено
набирають одногрупники.
Цього більше не буде. Але
це вже сталося. Ці всі моментики яскраво врізалися у пам’ять
назавжди. Нереально щаслива,
що це сталося у моєму житті.
Задоволена, що свого часу
переступила поріг ЖДУ з оригіналами документів у руках. І
знаєте, за чотири роки жодного
разу не пожаліла, що доля обставила все саме так. Спасибі
всім, хто підштовхнув до цього
рішення.
Чотири роки… Чотири роки
як одна мить. Здається, що тільки вчора підбори студенткипершокурсниці невпевнено цокотіли поверхами університету,
а сьогодні ці ж підбори відбивають впевнену ходу. Це вже не
та маленька дівчинка. Це вже дорослий дипломований спеціаліст з червоним дипломом, який готовий боротися за власне
щастя. І за це невимовна дяка кожному, хто посіяв у дитячій
душі зернинки впевненості, які проросли й дали свої плоди.
Я безмежно вдячна кожному, хто допоміг мені стати на
ноги та досягнути омріяного успіху! Спасибі за те, яка я зараз є!
Дякую за щасливі роки студентства, які були наповненні
щастям, голосним сміхом і нелегкою працею!
Спасибі, що так вчасно з’явилися в моєму житті!
Не прощаюсь!
Лише говорю: «До зустрічі!»
Інна Жур
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Відкриття профільного ліцею при ЖДУ
імені Івана Франка

Кінець травня приніс для багатьох неочікувану новину від Житомирської обласної державної адміністрації - ЖДУ імені Івана Франка отримав ліцензію на навчання 450 старшокласників за
рівнем профільної середньої освіти.
Ректор університету, Галина Киричук, прокоментувала одному з житомирських сайтів, що відповідно до реформи середньої освіти з 2027 року планується введення профільної школи. Учні
старших класів (10-12) будуть мати право навчатися в профільному ліцеї. Університет планує відкрити ліцей, в якому буде 5 напрямків (іноземна філологія – англійська, німецька, французька;
слов’янська філологія – українська та польська; історико-правовий; фізико-математичний та хіміко-біологічний), по 150 школярів у 10, 11 та 12 класах. В профільних ліцеях є певні вимоги
до підбору вчителів, до наукової діяльності учнів та її забезпечення, є вимоги до матеріально-технічної бази. Університет вже має усі юридичні документи та працює над забезпеченням вимог
законодавства до профільного ліцею.
У новому 2021/2022 н.р. планується здійснити перший набір ліцеїстів. Навчання буде безоплатне, за рахунок державної освітньої субвенції, проте для того, щоб її отримати, депутати ОТГ, з
яких прийдуть навчатися до ЖДУ школярі, мають ухвалити рішення про направлення освітньої субвенції за школярем, який виявить бажання навчатися в ліцеї.

Редакція вирішила прояснити
ситуацію з відкриттям ліцею, поговоривши з ректором нашого університету, Галиною Киричук.
- Доброго дня, пані Галино. Зі сторінки ЖДУ у FaceBook стало відомо,
що профільний ліцей буде мати назву «Європейський науковий ліцей».
Поясніть, чому обрали саме таку
назву.
- Тому що Житомирський державний університет сповідує стандарти європейської освіти, тому що
ми вважаємо, що ця освіта має бути
доступна та якісна. І питання якості
буде принциповим питанням нашого закладу, буде прапором, який
буде визначати наш напрямок розвитку – Якість Освіти Європейського
Стандарту.
- За якої мінімальної кількості
школярів будуть відкриті класи?
- На сьогодні передбачено мінімальну кількість дітей у ліцейних
класах 25 осіб, а максимальну – 30.
- В паралелі профілю буде один чи
два класи?
- Ми маємо досить великий ліцензійний обсяг, будемо бачити по
кількості бажаючих, але кожного
профілю буде не менше одного класу. Якщо бажаючих буде більше, то
ми маємо можливість відкрити не
один, а два класи одного профілю.
- Як будуть набирати школярів?
Будуть якісь іспити, співбесіди, яка
буде процедура?
- Одразу зауважу – ніяких іспитів, виключно конкурс свідоцтв
про закінчення 9 класів та додатків

до цього свідоцтва.
Відповідно Закону
«Про освіту» та
Конституції України
кожен громадянин
України має право
на освіту, має право
здобувати її в кращих
навчальних закладах.
Тому ми плануємо
реалізувати конституційне право будьякого громадянина
України.
- Чи буде можливість у школярів згодом, у вересніжовтні, вступити до ліцею?
- Ні. Можливості такої не буде.
Школярі та їхні батьки мають вирішити це зараз.
- Чи будуть отримувати школярі
стипендію та у якому розмірі?
- Законодавством України передбачається стипендія для 40% учнів.
Розмір такої стипендії визначено
нормативними документами. Це –
920 грн.
- Стипендія буде призначатися за
яким принципом? Чи будуть братися до уваги ті чи інші пільги?
- Стипендія буде призначатися
лише за якісними показниками, тобто за їх рейтингом. У першому семестрі буде братися до уваги рейтинг їх
шкільних свідоцтв, ну а далі – за результатами атестації у нашому ліцеї.
- Чи правильно я розумію, що навчальний процес буде організований
за університетською системою – по
семестрам?
- Школярі мають право на канікулярний час по четвертям,
але підсумок буде здійснюватися
посеместрово.
- Чи будуть якісь пільги для
школярів?
- Тільки ті, що передбачені законодавством для пільгових категорій.
Фінансування пільгових категорій
буде здійснювати за рахунок державного (чи місцевого) бюджету.
- Як буде вирішуватися питання
із житлом для школярів з області?
- Ми говоримо про те, що фінансування для таких дітей погодило

Консультаційний центр
допомоги вступнику
З 1 липня в Житомирському державному університеті імені
Івана Франка починає свою роботу «Консультаційний центр допомоги вступнику». У центрі вступникові спеціально навчені люди
допоможуть:
• у реєстрації електронного кабінету вступника;
• обрахувати конкурсний бал;
• визначити пріоритетність заяви;
• подати заяву на вступ;
• обрахувати можливості вступу абітурієнта на бюджет;
• завантажити пільгові документи в електронний кабінет вступника;
• у інформаційному супроводі щодо вступу до ЗВО України.
Консультаційний центр допомоги вступнику працює з щоденно, з
понеділка по п’ятницю, з 9 ранку до 16 години без перерви за адресою: вул. Велика Бердичівська, 40,. центральний корпус ЖДУ, ауд. 113.
За необхідності вам нададуть консультацію за телефонами:
• (0412) 43 09 07 #ЖДУ_Лідер
• (096) 388 00 36 #ЖДУ_більше
• (063) 449 09 81 #ЖДУ_2021

лише Житомирське ОТГ. Якщо
Житомирська обласна рада або
будь-яке інше ОТГ заключить договір
з університетом про направлення
освітньої субвенції за своїми дітьми,
то ми готові надати гуртожиток і
створити всі умови для проживання у гуртожитку для таких дітей. Але
лише за умови, що освітня субвенція
на таку дитину буде направлена до
університету. Ми будемо визначати,
який це буде гуртожиток. Все залежить від того, скільки буде дітей. Там
буде вихователь, буде дотримане
усе законодавство, яке стосується
питань догляду за дітьми до 18 років.
- Вводяться посади – класний керівник, вихователь у гуртожитку?
- Так, директор школи, заступник
директора, класний керівник, вихователь. Всі абсолютно необхідні
посади.
- Де саме, у яких приміщеннях буде
проходити навчання?
- Ми плануємо, що це буде інтеграція наших школярів з нашим студентством. Тому, для того, щоб це
була мовна інтеграція, фізико-математична інтеграція, природнича
інтеграція, для того, щоб вони мали
доступ не лише до лабораторій, лабораторного обладнання, до реактивів, до можливості проведення
експерименту, до фонолабораторій, школярі повинні мати можливість спілкуватися зі студентами,
які здобувають освіту певного напрямку. Наприклад, щоб у них була
можливість спілкуватися французькою мовою з магістрами інституту
іноземної філології, які вивчають
французьку мову, а наші школярі
будуть вивчати французьку мову як
третю мову на іноземній філології.
Наприклад, якщо ми говоримо про
слов’янську філологію, то щоб наші
учні мали можливість спілкуватися
зі студентами-бакалаврами, які вивчають польську мову, які були на
програмах студентського обміну по
академічній мобільності в університетах Республіки Польща і вільно
спілкуються цією мовою, для того,
щоб вони між собою могли комунікувати і отримувати нові навички

щодо мовної компетентності.
- У яку зміну буде відбуватися навчання у школярів?
- Лише у першу зміну. Ми прорахували, що поки у нас не більше 10
класів, ми спокійно можемо вчитися
у першу зміну.
- Як буде вирішуватися питання з
харчуванням?
- У нас є орендарі, які орендують
нашу «Берізку», у них є абсолютно усі
документи щодо можливості харчування дітей. Харчування відбуватиметься так, як в школі – пільгові
категорії фінансує міська рада чи
будь-яке інше ОТГ, гроші спрямовуються за цими дітьми. Всі решта – за
свої кошти. Тобто, харчування буде
відбуватися точно так, як у школі.
- Які вимоги будуть до вчителів?
- У нас уже проведено відбір викладацького складу, проведений по
багатьох критеріях і підібрані ті викладачі, які мають досвід вчительської практики, які мають високі
показники при підготовці учнів до
олімпіад, конкурсів МАН, які мають
досвід супроводу учнів щодо ЗНО і
мають високі професійні показники.
- Хто вони будуть – викладачі чи
шкільні вчителі?
- Поки що ми плануємо, що
навчальний процес будуть здійснювати кращі викладачі нашого
університету.
- За якими навчальними програмами буде відбуватися навчання
школярів?
- Навчальні програми затверджені Міністерством освіти, вони є
профільними. Сьогодні ми не претендуємо на авторські програми. Ми
говоримо про забезпечення якісної
підготовки профільного навчання за
тими програмами, які затверджені на
рівні держави. Університет перебуває у процесі закупок підручників та
посібників для майбутніх школярів.
- Однією з умов відкриття профільних класів - наукова діяльність
школярів. Як планується її проводити та як вона буде забезпечуватися?
- Школярі мають право брати
участь у науковій діяльності – участь
у МАНах, участь в конкурсах, участь

в олімпіадах, так як це здійснюється
в школах.
- Чи є в Україні досвід існування
таких шкіл?
- Звичайно, є. Профільні класи є практично в кожній області.
Єдине що, такі школи не створювались при університетах, зокрема в
Житомирській області. Але такі ліцеї досить гарно показали себе при
КПІ, при КНУ імені Шевченка, при
Херсонському державному університеті. Вони мають вже 10-річний
досвід. Їх досвід ми вивчили.
- Профільний ліцей при ЖДУ - це
певний апгрейд, переформатування колишнього явища - педагогічного
ліцею?
- Ні, це інший, абсолютно новий
формат навчального закладу. Ми
не можемо ототожнювати ці явища,
тому що ліцей, який створювався як
педліцей, створювався як обласний
комунальний заклад для обдарованих дітей Житомирської області з
повним пансіоном, з повним проживанням, з можливістю талановитим дітям отримати якісну освіту.
Там були залучені до викладання
вчителі, не науково-педагогічні працівники. А от до керівництва науковою роботою, дійсно, були залучені
викладачі. На сьогодні ми говоримо
про те, що і викладання, і наукову діяльність будуть забезпечувати наші
кращі викладачі.
- Кандидати на посаду директора та завучів вже підібрані?
- Кандидатури вже підібрані. Це
люди, які проробили в школі та знають роботу адміністрації школи.
- Назвіть контактний телефон,
за яким батьки, депутати чи керівники ОТГ можуть зателефонувати
та з’ясувати певні деталі
- Телефон той самий, що ми
вказали на рекламі на нашому аккаунті у FaceBook - 067-793-57-68
чи 098-649-21-83. З радістю дамо
пояснення.
- Дякую за розмову. Успіху у новому починанні.
Андрій Близнюк

Нагороди та відзнаки колегам
25 червня засідання вченої ради
університету розпочалося з урочистих моментів – нагородження викладачів та співробітників.
Нагрудним знаком Міністерства
освіти і науки України «За наукові
та освітні досягнення» нагороджена Світлана ДМИТРІЄВА – кандидат
психологічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної, вікової та
педагогічної психології.
Нагрудним знаком Міністерства
освіти і науки України «Відмінник
о с в іти » н а го р од ж е н і : Тетя н а
НЕДАШКІВСЬКА – кандидат філологічних наук, професор, завідувач
кафедри слов’янських і германських
мов; Надія ПАВЛИК – доктор педагогічних наук, професор кафедри
соціальних технологій; Володимир
ЧУМАК – кандидат хімічних наук,
доцент кафедри хімії, проректор з
навчально-методичної та виховної
роботи.
Почесною грамотою
М і н і с те р с тв а о с в іти і н ау к и
України в і д з н ач е н і : Вік торія

ВЕНГЕРСЬКА – доктор історичних
наук, доцент, завідувач кафедри історії України; Юлія ШЕЛЮК – доктор
біологічних наук, професор кафедри
ботаніки, біоресурсів та збереження
біорізноманіття.
Грамотою Міністерства освіти і науки України відзначена
Валентина ТАНСЬКА – директор
ННІ педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової
освіти та культури фахової мови.
Подяку Міністерства освіти і
науки України отримали: Наталія
АСТРАХАН – доктор філологічних
наук, професор кафедри германської
філології та зарубіжної літератури;
Інна БІЛЮК – кандидат філологічних
наук, завідувач кафедри англійської
мови; Ігор ВЕРБОВСЬКИЙ – начальник навчального відділу; Ольга
ВІКАРЧУК – кандидат економічних
наук, доцент, завідувач кафедри економіки, менеджменту та маркетингу;
Тетяна ГЛІНЧЕВСЬКА – заступник
головного бухгалтера; Людмила
ГОРОХОВА – кандидат філософських

наук, доцент кафедри філософії та
політології, вчений секретар університету; Андрій ГРИЩУК – кандидат фізико-математичних наук,
доцент кафедри фізики та охорони
праці; Юлія ДЕМ’ЯНЧУК – асистент
кафедри соціальної та практичної
психології; Роман ДЕНИСЮК – кандидат хімічних наук, доцент кафедри
хімії; Тетяна ЄРМОШИНА – кандидат
біологічних наук, доцент кафедри
зоології, біологічного моніторингу та охорони природи; Андрій
ЗІНОВЧУК – кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач
кафедри фізики та охорони праці;
Світлана КАРПЛЮК – кандидат
педагогічних наук, доцент кафедри
комп’ютерних наук та інформаційних
технологій; Ольга КИЧКИРУК – кандидат хімічних наук, доцент кафедри
хімії; Інна КЛІМОВА – кандидат економічних наук, старший викладач
кафедри економіки, менеджменту,
маркетингу та готельно-ресторанної справи;
Продовження на 4 стор.
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Інтелектуальна гордість ЖДУ та України.
Частина 2

Квітень та травень місяці були надзвичайно багаті на перемоги молоді різних інститутів/факультетів та спеціальностей у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з різних галузей знань та спеціальностей. Редакція вирішила не тільки оприлюднити імена та прізвища переможців (це з успіхом зробив науковий відділ на наша прес-служба),
а й поспілкуватися з ними. Станом на день виходу газети ще не вся інформація про переможців надійшла до наукового відділу, тому у наступному номері редакція продовжить
знайомство з кращими з кращих. Студенти достойні того. Ми поставили переможцям кілька запитань, щоб ви, шановні читачі, кращі познайомилися з ними, краще розуміли їх. Бо
вони – майбутнє нашого університету та нашої держави. Читайте, знайомтеся, відчувайте гордість за них.

1.Коли Ви вперше відчули бажання займатися наукою?
2.Чому обрали саме цю тему?
3.Ваша співпраця з науковим керівником це випадковість чи свідомий вибір?
Євгеній Юрчук,
студент 43 групи спеціальності «Біологія»
природничого факультету, науковий керівник
– кандидат біологічних
наук Руслана Романюк,
тема дослідження
«Поширення та особливості розмноження
скельних ящірок роду
darevskia, інтродукованих на Житомирщині»,
п е р е м о ж е ц ь
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Біологія» - ІІ
місце. Захист відбувся у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди.
1. Науковою роботою вирішив займатися ще на 2-му курсі,
на практиці із зоології, коли ми займалися ящірками. Взагалі, я
цікавлюся біологією, новими фактами, проте саме дослідженнями я раніше ще не займався. Це у мене було перше потужне
дослідження.
2. Тема справді цікава, я цікавлюся герпетологією. Тему мені
запропонувала мій керівник. Ми якось зустрілися на факультеті
і вона запропонували цим займатися. Тому, чом би й ні. Чому
саме ящірки? Звичайно, я не перший, хто займається цими ящірками, раніше теж були дослідження. Мій керівник зробила мені
презентацію, розповіла, наскільки це цікаво, звозила мене туди,
показала і я погодився. Це справді цікаво. Поселення ящірок є
унікальним. Цей вид – єдиний в Україні, зустрічається лише на
Житомирщині, у Денишах та Буках. Ще – на Кавказі та Закавказзі.
3. Я навіть не знаю, що сказати. З моїм керівником ми зустрілися ще з самого початку мого навчання на факультеті, вела у
нас заняття. Вона – приємна людина, з якою цікаво працювати,
яка вміє цікаво подати матеріал. Тому… Чом би й ні. Я відкритий
завжди до будь-яких пропозицій, до будь-якої співпраці.
Окрім того, пані Руслана раніше працювала у моїй школі, де я
навчався, проте мене вона не вчила. Тому у нас було щось таке
спільне, нам було легше знайти спільну мову.
Вона шукала хлопців-дослідників. Бо є певна специфіка досліджень – потрібно лазити по скелям, ходити по лісу, берегами
річок. Цим раніше займалися дівчата – Мирослава Демідова,
займалася самим поселенням на скелях, а я досліджував береги Тетерева, досліджував розселення ящірок у тій місцевості,
обійшов усі сусідні села, вивчав, де і як вони розселилися. Тому
тут, справді, потрібен був хлопець.
4. Насамперед, я дистанційно працюю цілий рік, працюю
вчителем у Житомирському міському колегіумі. У нас уроки
постійно відбуваються дистанційно і тому досвід дистанційних
доповідей, дистанційних відповідей в мене є, тому для мене
дистанційний захист не був чимось таким особливим. Для мене
важливим було на той момент правильно, лаконічно і максимально доступно розповісти про моє дослідження, донести до
суддів мої напрацювання. Щоб захист був для мене якимось
важким, то не скажу.
5. Не знаю. Поки що, якщо чесно, не планую. Планую працювати далі в школі, планую привчати учнів до науки, до досліджень. У мене зараз учень під моїм керівництвом посів
перше місце на обласному конкурсі юних дослідників на
Всеукраїнському конкурсі шкільних дослідницьких робіт, який
проводить Національний еколого-натуралістичний центр.
6. Вчителем. Саме вчителем. Дослідження моїх учнів будуть
продовжувати мої дослідження, вони перейдуть в МАНівські
роботи, у дослідницькі роботи. За допомогою цього буду прищеплювати любов до природи у молодших поколіннях.
Світлана Кухар, студентка 34 групи спеціальності
«Статистика» фізико-математичного факультету, науковий керівник – кандидат економічних наук
Світлана Чугаєвська, тема дослідження «Статистичний аналіз організації дистанційного навчання
у закладах вищої освіти в умовах
пандемії COVID-19», переможниця Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт зі
спеціальності «Економічна аналітика та статистика» - ІІ місце.
Захист відбувся у Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка.
1. Всі три курси було таке
бажання. Просто цього року

Слава Україні!
4.З чим асоціювався у Вас процес захисту Вашої наукової роботи?
5.Чи пов’язуєте Ви своє подальше життя з наукою?
6.Ким бачите себе у майбутньому?

з’явилася можливість в мене така, бо на кафедру прийшла
нова викладачка (Світлана Чугаєвська – А.Б.) і з нею ми почали
співпрацювати. Саме з нею у мене легко пішла робота, мені сподобалось працювати з нею.
2. Ідея була від керівника, проте в процесі написання роботи
первісна тема була дещо видозмінена. Ця тема була дуже актуальна, бо ми вже тривалий час знаходились на дистанційному
навчанні на момент початку роботи над темою. Було цікаво,
тому що основою моєї роботи було анкетування студентів. А
думка студентів університету, у якому я навчаюсь, була надзвичайно для мене цікава. Цікавим було й саме дистанційне
навчання та організація його як у ЖДУ, так і в цілому по Україні.
3. Можна сказати, що це мій вибір, бо коли Світлана
Чугаєвська з’явилась у нас на кафедрі (кафедрі математичного
аналізу, бізнес-аналізу та статистики – А.Б.), то інші викладачі, зокрема, завідувач кафедри Олег Герус, розповідаючи про цього
викладача, говорили, що у нас є можливість співпрацювати з
цією людиною і хто має бажання – той з нею може співпрацювати. Я довірилася рекомендації завідувача кафедри і отримала
таку можливість.
4. День захисту був дуже хвилюючий – це була моя перша
наукова робота, це був мій перший захист. Я дуже нервувала,
проте атмосфера під час захистів була дуже творча, наскільки
присутні знали свою справу, наскільки студенти представляли
дуже класні роботи, видно, що вони горять своєю справою, їм
подобається, тут зібралось таке community, щоб обговорити
результати нашої праці, поділитися своїми ідеями, взяти якісь
нові. Обстановка була хвилююча і, в той же час, класна. Це був
класний досвід – послухати всіх і взяти щось для себе особисто. Я б сказала, що для мене захист асоціюється з отриманням
досвіду.
5. На майбутнє я ще планів не маю, але можу сказати, що саме
ця робота, яка пов’язана безпосередньо зі статистикою, мені
принесла дуже багато задоволення. Дійсно, це – моє, це – те,
що мені подобається робити і що у мене виходить.
6. Хотілося б піти по спеціальності, працювати в цій сфері.
Це – цікаво, це завжди робота з актуальним матеріалом, завжди
думки людей навколо, це робота з громадськістю. Для мене це
завжди цікаво. Тому хотілося б працювати у цьому напрямі.
Конкретно посаду я не можу назвати, проте у сфері статистики.
Ліна Яневич, магістрантка 12 групи спеціальності «Середня
освіта. Фізична культура» факультету фізичного виховання і
спорту, науковий керівник
– кандидат наук з фізичного
виховання та спорту Олексій
Булгаков, тема дослідження
«Удосконалення тренувального процесу жінок першого зрілого віку під час занять
оздоровчим фітнесом», переможниця Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань
«Фізична культура і спорт»
(спеціалізація «Фітнес і рекреація») - ІІІ місце. Захист відбувся у Національному університеті
фізичного виховання і спорту (м. Київ)
1. У 2019 році я вперше поїхала на олімпіаду до м. Києва.
Приїхавши додому, я зрозуміла, що мені цікава подібна діяльність – участь в конкурсах, пов’язаних із моєю спеціальністю.
2. Обираючи тему для наукової роботи, ми керувалися сучасними тенденціями у сфері фізичної культури. Зробивши певний
аналіз, ми визначили, що наразі популярним став здоровий спосіб життя, зокрема, правильне харчування та рухова активність,
яка сприяє оздоровчому ефектові. Нині саме оздоровчий фітнес
набув великої популярності та всіляко поширюється, особливо
серед жінок першого зрілого віку (21-35 років).
3. У 2020 році я отримала пропозицію від Олексія Булгакова
щодо участі у конкурсі студентських наукових робіт. Я погодилася та ми почали працювати.
4. Участь в цьому конкурсі та сам захист у мене асоціювався
зі спортивною та змагальною діяльністю. Я мала спортивний
інтерес та хотіла отримати призове місце, як це відбувається
на спортивних змаганнях різного рангу.
5. Щодо подальшої наукової діяльності точних прогнозів не
маю.
6. У майбутньому я, однозначно, хотіла б повзати своє життя
зі своєю спеціальністю та працювати у сфері фізичної культури
та спорту.
Аліна Лісогурська, студентка 43 групи спеціальності
«Психологія» соціально-психологічного факультету, науковий керівник – кандидат психологічних наук Інна Загурська,
тема дослідження «Вплив корекційно-розвиткової роботи

психолога на зниження рівня страхів у дітей дошкільного віку», переможниця Всеукраїнського конкурсу
наукових студентських робіт у галузі «Педагогічна та вікова психологія» - ІІІ місце. Захист відбувся у ДЗ
«Південноукраїнському національному педагогічному університеті ім
К. Д. Ушинського (м. Одеса)
1. Сказати точно, коли я зацікавилась науковою діяльністю, я не можу.
Мені просто було цікаво читати статті про дослідження з психології та
інші наукові роботи. Потім я писала
курсову робота, одна стаття, друга, а далі мені почало подобатись займатись науковою роботою.
2. Обрала цю тему – емоція страху, її прояви і для чого вона
потрібна – тому що вона дуже мене зацікавила, її дуже цікаво
досліджувати. Окрім того, особисто мені потрібно було розібратися – звідки ростуть ноги у моїх страхів. Обрала категорію
дошкільників через те, що з ними доволі просто і цікаво працювати, а також мала доступ до дитячого садочку та можливість
працювати з дітками.
3. Праця з Інною Загурською – це повністю свідомий вибір,
мені подобається, як вона викладає навчальний предмет, спілкується під час занять, а для мене цей критерій був дуже важливим. Вона дуже компетентна і розумна, знає як правильно
надихнути, вміє скерувати роботу і хід думок в правильному
напрямку, завжди підтримає й підбадьорить. Я вдячна моєму
науковому керівникові за підтримку і допомогу в роботі і підготовці до конкурсу.
4. Важко сказати так одразу, Захист для мене асоціювався
як з чимось важливим та приємним, бо це була демонстрація
моїх старань, так і з полегшенням, що нарешті праця завершена і готова до оприлюднення. Але з іншої сторони було доволі
страшно – чи впораюсь, чи все правильно описала та оформила, чи буде моя робота цікавою для інших.
5. Однозначно залишати науку не хочеться, але я не впевнена, чи хочу пов‘язати себе з наукою, дослідженням чогось і страху зокрема. Однак, знаючи себе, скажу так – якщо мене справді
щось зацікавить і надихне, то 100% я буду це досліджувати.
6. Загалом, бачу себе, швидше, практикуючим психологом,
ніж теоретиком і дослідником, тобто планую пов‘язати своє подальше життя з психологією і допомогою людям.
Антоніна Березовчук, студентка 41 групи спеціальності
«Дошкільна освіта» ННІ педагогіки, науковий керівник – доктор педагогічних наук Іван Коновальчук, тема дослідження
«Формування соціальної компетентності в дітей старшого дошкільного віку засобами проєктної діяльності», переможниця Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт зі
спеціальності «Дошкільна освіта» - ІІ місце. Захист відбувся у
Бердянському державному педагогічному університеті
1. Вперше бажання займатися наукою відчула після вступу
до університету. Мене зацікавило студентське життя, лекції.
Для мене це було новинкою і
тоді я вже вирішили займатися
наукою.
2. Я вважаю, що діти зараз
не зовсім соціалізовані через те, що є багато гаджетів, батьки
та діти постійно сидять в інтернеті, діти вже з самого малечку
вміють не тільки тримати телефон, але й щось робити в ньому.
Через це соціалізація дітей страждає. Тому я вирішила дослідити цю тему.
3. Це – свідомий вибір, почав формуватися тоді, коли Іван
Коновальчук почав читати у нас лекції. Він багато розповідав
про конкурсні роботи, про курсові. Тоді я і вирішила, що саме
з ним буду писати наукову роботу.
4. Це – велика відповідальність. Я відчувала, що присутні
багато людей – студенти та викладачі – з усіх куточків України.
Було і хвилювання, і відчуття відповідальності.
5. Так, звісно. Я обрала професію і в подальшому хочу навчатися та працювати за професією.
6. Я навчаюся на вихователя і буду спрямовувати себе по
цій професії.
Андрій Близнюк
Наталія Ніколайчук
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Нагороди та відзнаки колегам

Подяку Міністерства освіти і
науки України отримали: Наталія
КОВТУН – доктор філософських
наук, професор кафедри філософії
та політології; Ірина ЛУПАЇНА – кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри медико-біологічних
дисциплін; Альона ЛЯШЕВИЧ – кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри медико-біологічних
дисциплін; Інеса НОВІЦЬКА – кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри педагогіки, професійної
освіти та управління освітніми закладами, завідувач відділу аспірантури та докторантури; Ірина
ОНИЩУК – кандидат біологічних
наук, доцент кафедри екології та
географії; Олеся ПАВЛЮЧЕНКО
– кандидат біологічних наук, завідувач кафедри зоології, біологічного
моніторингу і охорони природи;
Валентина ПАПІЖУК – кандидат
педагогічних наук, завідувач кафедри міжкультурної комунікації
та прикладної лінгвістики; Ірина
ПОЙТА – кандидат економічних
наук, доцент кафедри економіки,
менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи; Світлана
ПОСТОВА – кандидат педагогічних
наук, доцент кафедри комп’ютерних
наук та інформаційних технологій;
Алла ПРУС – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри алгебри
та геометрії; Тетяна ПУШКАР – кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри англійської філології та
перекладу; Ірена СНІХОВСЬКА
– кандидат філологічних наук, до-

інновацій.
Подяку Житомирської обласної
державної адміністрації отримала
Світлана СОКОЛОВСЬКА – доцент
кафедри германської філології та зарубіжної літератури.
Гр а м о т о ю Жит омир с ької
обласної ради відзначена Ірина
ГОГОЛА – лаборант кафедри дошкільної освіти та педагогічних
інновацій.
Подяку Житомирської обласної
ради отримали: Тетяна ВАЩЕНКО –
методист навчально-методичного відділу; Світлана
ГРИЦИК – секретар-друкарка історичного факультету; Інна САВЧУК – доцент
кафедри міжкультурної
комунікації та прикладної
лінгвістики.
Нагрудним знаком
«Слава ЖДУ» нагороджена
Катерина ПЕЛЕШОК – сторож навчального корпусу
№1.
Почесною грамотою
ЖДУ за бездоганну працю та особистий внесок у
розроблення стандартів
вищої освіти відзначені: Вікторія
ВЕНГЕРСЬКА – завідувач кафедри
історії України; Тамара КУТЕК – декан факультету фізичного виховання і спорту; Наталія ПОРТНИЦЬКА
– завідувач кафедри соціальної та
практичної психології.
Грамотами ЖДУ відзначені:
Катерина МАРЧУК – кандидат філологічних наук, доцент кафедри

цент кафедри англійської мови;
Олег СОКОЛОВСЬКИЙ – доктор
філософських наук, доцент кафедри філософії та політології; Сергій
СТЕЛЬНИКОВИЧ – доктор історичних наук, професор кафедри історії України; Лариса ФЕДОРЕНКО
– кандидат філологічних наук,
доцент кафедри германської філології та зарубіжної літератури;
Оксана ЧАПЛІНСЬКА – кандидат
філософських наук, завідувач кафедри філософії та політології; Ольга
ЧЕМЕРИС – кандидат педагогічних
наук, доцент кафедри алгебри та геометрії; Наталія ЩЕРБА – кандидат
педагогічних наук, доцент кафедри
міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики; Леся ЯЩУК –
кандидат філологічних наук, доцент
кафедри української мови.
Почесною грамотою
Житомирської обласної державної адміністрації відзначені:
Наталія БАСЮК – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти та культури фахової
мови; Інна БЕРЛІНОВА – методист
заочної форми навчання ННІ педагогіки; Мирослава КРИВОНОС
– методист заочної форми навчання ННІ філології та журналістики;
Людмила КУНИЦЬКА – секретарстенографіст; Юлія МІНГАЛЬОВА
– асистент кафедри комп’ютерних
наук та інформаційних технологій;
Марія ФЕДОРОВА – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
дошкільної освіти та педагогічних

соціальної і практичної психології;
Ганна ПИРОГ – кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної і практичної психології;
Ксенія ГАВРИЛОВСЬКА – кандидат
психологічних наук, доцент кафедри
соціальної і практичної психології;
Олена МІРОШНИЧЕНКО – кандидат
педагогічних наук, доцент кафедри
педагогіки, професійної освіти та
управління освітніми закладами.
Почесними грамотами ЖДУ за
сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків та з
нагоди ювілеїв відзначені: Галина
КИРИЧУК – ректор університету,
доктор біологічних наук, професор
кафедри ботаніки, біоресурсів та
збереження біорізноманіття;
з нагоди 80-річчя: Людвиг
ЖИДЕЦЬКИЙ – робітник, зайнятий ремонтом та обслуговуванням
водопровідних та каналізаційних
систем гуртожитку №3; Валентин
ЛЕНАРТОВИЧ – робітник, зайнятий
ремонтом меблів та інших виробів з
деревини гуртожитку №4;
з нагоди 75-річчя: Володимир
БЕРЕЛЕТ – старший викладач кафедри мистецької освіти; Віра
ЄВЧЕНКО – кандидат філологічних
наук, доцент кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики; Ганна ТАРАСЕНКО – прибиральник службових приміщень
бібліотеки
з нагоди 70-річчя: Володимир
ЛИТНЬОВ – доцент кафедри дошкільної освіти та педагогічних

інновацій; Марія МАСЛОВСЬКА –
комендант гуртожитку №3; Тамара
ТОЛКАЧ – ліфтер навчального корпусу № 4;
з нагоди 65-річчя: Ольга
БОЦОВА – ліфтер навчального корпусу №4; Олександр ГОЛЯЧЕНКО
– робітник, зайнятий ремонтом та
обслуговуванням водопровідних
та каналізаційних систем гуртожитку №4; Михайло ГУЛЬКО – сторож
гуртожитку №4; Людмила КОМКО
– сторож навчального корпусу №1;

Людмила КОТНЮК – кандидат
філологічних наук, доцент кафедри англійської мови; Людмила
КУНИЦЬКА – секретар стенографіст; Тамара ОСІПОВА – сторож
навчального корпусу №4; Світлана
ЧЕРНИШОВА – сторож гуртожитку
№5;
з нагоди 60-річчя: Катерина
ВОЙНАЛОВИЧ – підсобний робітник агробіостанції; Світлана
КОЛОДЮК – бібліотекар; Ганна
ЛУПША – прибиральник службових
приміщень гуртожитку №2; Марія
НІМКО – прибиральник службових
приміщень навчального корпусу
№3; Світлана ОДАЙНИК – концертмейстер кафедри мистецької освіти; Зінаїда ПЕТРАКІВСЬКА – прибиральник службових приміщень
спорткомплексу; Лідія СОЛОВЕЙ
– сторож навчального корпусу №2;
Олена ТІТОВА – концертмейстер
кафедри мистецької освіти;
з нагоди 55-річчя: Олена
АНТОНОВА – завідувач кафедри
педагогіки, професійної освіти та
управління освітніми закладами;
Олександр БОРЕЙКО – доцент
кафедри педагогіки, професійної
освіти та управління освітніми закладами; Олена ГОЛОВЧЕНКО –
сторожа гуртожитку №2; Олексій
КОТВИЦЬКИЙ – інженер адміністративно-господарської частини;
Раїса КРАВЧУК – сторож навчального корпусу №2; Олена КУКЛІЧ
– фахівець відділу міжнародних та
регіональних зв’язків; Людмила
ЛЯШКО – прибиральник службових приміщень навчального
корпусу №1; Ольга МАЗУР – прибиральник службових приміщень
навчального корпусу №4; Світлана
МЕЛЬНИКОВА – комендант гуртожитку №2; Віктор МОЙСІЄНКО
– доктор філологічних наук, професор кафедри української мови;
Світлана СОКОЛОВСЬКА – доцент
кафедри германської філології та
зарубіжної літератури; Людмила
ФАЛЬКОВСЬКА – старший викладач
кафедри соціальної та практичної
психології; Марина ХАДАДОВА –
старший викладач кафедри всесвітньої історії; Юрій ХІМІНЧУК – садівник агробіостанції; Ірина ЦЮРЯК –
кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри мистецької освіти
з нагоди 50-річчя: Наталія
БАРГІЛЕВИЧ – старший лаборант
кафедри загальної, вікової та педагогічної психології; Наталія
БОВСУНІВСЬКА – доцент кафедри мистецької освіти; Регіна
ВАСИЛЬЄВА – доцент кафедри
фізики та охорони праці; Олена
ЗИМОВЕЦЬ – викладач кафедри
англійської мови з методиками викладання у дошкільній та початковій освіті; Олена КОНДРАТЕНКО

– старший лаборант кафедри хімії;
Олена КОРОЛЮК – доцент кафедри алгебри та геометрії; Алла
МЕЛЕЩЕНКО – кандидат педагогічних наук, старший викладач
кафедри фізики та охорони праці;
Наталія ТАРНАВСЬКА – доцент кафедри дошкільної освіти та педагогічних інновацій; Людмила ЧУМАК
– кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови;
з нагоди 45-річчя: Лариса
БУТУЗОВА – доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології; Людмила
ДАВИДОВА – доцент кафедри журналістики та дидактичної філології; Сергій
НІКОЛАЄНКО – старший
викладач кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи; Наталія
ПРОКОПЧУК – кандидат
педагогічних наук, доцент
кафедри міжкультурної
комунікації та прикладної
лінгвістики;
з нагоди 40-річчя: Юрій
АГАПОВ – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки, професійної освіти
та управління освітніми закладами; Тетяна БОЦЯН – проректор з
наукової та міжнародної роботи;
Світлана ВИСКУШЕНКО – доцент
кафедри англійської філології та
зарубіжної літератури; Людмила
ВОЙНАЛОВИЧ – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англій-

фізико-математичних наук, доцент
кафедри фізики та охорони праці;
Віталій КОСТЮК – кандидат біологічних наук, старший викладач
кафедри екології та географії; Юлія
МАКСИМЕНКО – кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології,
біологічного моніторингу та охорони природи; Олена МАКСИМОВА
– кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти
та педагогічних інновацій; Анна
ОЧКОВСЬКА – кандидат філологічних наук, викладач кафедри англійської філології та перекладу; Оксана
ПЛОТНИЦЬКА – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мистецької освіти; Нінель СИДОРЧУК
– доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми
закладами; Олег СОКОЛОВСЬКИЙ
– доктор філософських наук, доцент кафедри філософії та політології; Сергій СТЕЛЬНИКОВИЧ –
доктор історичних наук, професор
кафедри історії України; Лариса
ФЕДОРЕНКО – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології та зарубіжної
літератури; Іван ХОМ’ЯК – кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології та географії; Лариса
ШЕВЧУК – доктор біологічних наук,
професор кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи; Світлана ШЕВЧУК – кандидат
біологічних наук, доцент кафедри
зоології, біологічного моніторингу
та охорони природи.

ської мови; Ірина КОЦЮБА – старший викладач кафедри екології та
географії; Юлія МАКСИМЕНКО – доцент кафедри зоології, біологічного
моніторингу та охорони природи;
Сергій МОРКОТУН – доцент кафедри слов’янських та германських
мов; Оксана НАКОНЕЧНА – кандидат технічних наук, доцент кафедри
комп’ютерних наук та інформаційних технологій;
з нагоди 35-річчя: Олексій
БУЛГАКОВ – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення;
Почесною грамотою
Національного центру «Мала академія наук України» Національної
академії наук України відзначені:
Наталія БОРИСЕНКО – кандидат
філологічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської філології та перекладу; Ольга ВІКАРЧУК
– кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки менеджменту та маркетингу;
Руслана ВЛАСЕНКО – кандидат
біологічних наук, доцент кафедри
екології та географії; Олександр
ГАРБАР – доктор біологічних наук,
професор, завідувач кафедри екології та географії; Наталія ДЯЧЕНКО –
кандидат філологічних наук, доцент
кафедри української мови; Андрій
ЗІНОВЧУК – кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач
кафедри фізики та охорони праці;
Платон КОРНІЙЧУК – кандидат

Подяку від Управління у справах сім’ї, молоді та спорту
Житомирської міської ради та
ГО «Молодіжна фундація європейських ініціатив» за роботу та
прагнення глобально змінити майбутнє України в контексті надання
якісних освітніх послуг отримали:
Наталія КОЛЕСНИК – доцент кафедри образотворчого мистецтва та
дизайну; Надія ПАВЛИК – професор
кафедри соціальних технологій.
Подяку від спеціалізованої
загальноосвітньої школи №8
м. Бердичева Житомирської
області за плідну співпрацю з євроклубами «Гармонія», «ЄвроGo»
м. Бердичева , «Ми європейці» м.
Покров Дніпропетровської області та активну участь в реалізації проєкту «Зелений курс поєвроклубівські» за підтримки проєкту Представництва ЄС в Україні
«Інформаційна підтримка мереж
ЄС в Україні» отримали: Руслана
РОМАНЮК – кандидат біологічних
наук, доцент, декан природничого
факультету; Іван ХОМ’ЯК – кандидат
біологічних наук, доцент кафедри
екології та географії.
Вітаємо колег з отриманням
нагород!
Здоров’я вам та миру!
Фоторепортаж – за посиланням:
facebook.com/zu.edu.ua/photos (альбом «Нагороди для франківців)
Відділ кадрів, прес-служба
університету

Талант — це праця, знання — це сила
Віталіна Сафонова
Про себе: студентка групи 11-БдХім
природничого факультету.
У моєму житті неможливо визначити лише одне хобі. З самого дитинства
кожна дитина з кожним днем, з кожною хвилиною відчуває себе в новому
образі. Так трапилося і зі мною. З кожним роком я пробувала та дізнавалася
про щось нове.
Танці, малювання, вишивання, вироби своїми руками, спорт.
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Крістіна Зосимова
Про себе: студентка групи 43Бд-СОобр спеціальність 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво).
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Валентина Фаринюк
Про себе: студентка групи 12 бдпочат ННІ педагогіки.
Займаюся спортом. Улюблена гра
– гандбол. Я багато років знайома
із цією грою, багато часу приділяла
тренуванням, особливо на карантині.
Під час дистанційного навчання
з’явилося більше вільного часу і я
змогла пов’язати навчання та спорт.
Після того, як ти цілий день сидиш
біля ноутбука, потрібно діти кудись
свою енергію. Особисто мені в цьому
допомагає гандбол, лише під час гри
я можу повністю розслабитися, забути про всі невдачі і відпочити. Після
тренування я готова до чергового
навчального дня із новими силами
та ідеями.

УСМІІШКА

Після карантину немає нічого страшнішого ніж… відстань між гудзиком та дірочкою на
джинсах
***
До лікарні привезли студентку 21 групи з нервовим звивом.
- Кохання?
- Ні.
- Викладач?
- Ні.
- А що?
- Повільний інтернет.
***
Заглянути у холодильник – це умовний рефлекс. Їсти не хочемо, проте відкрити потрібно
***
Тільки людина встигне набратися розуму, як
його вже називають старою вішалкою.
***
Свекруха під пологовим будинком в невістки,
яка народила восьму дитину:
- Галю, я тобі люстру купила!
- Мамо, навіщо мені люстра?
- А щоб ви бачили з Валерою, що вночі робите!
***
Життя – лише мить від прищів до зморшок
***

Доки не дізнався, що про мене говорять…. ніколи б не подумав, що я так цікаво живу!
***
- Сину, для того, щоб знайти принцесу, потрібно поцілувати одну жабу, а не переспати з усім
болотом
***
- Валеро, я у тебе єдина?
- Звичайно, кохана! Другої такої я не витримаю!
***
От дивлюсь я на себе у дзеркало: така молода,
красива, сексуальна, бажана… Тепер буду завжди
тільки це вино купувати!
***
Він був у чудовій спортивній формі. Правда на
пузі вона вже не застібалась.
***
Вирішив приколотися. Прийшов на роботу, намалював собі вуса. А жінки з намальованими бровами сказали, що я дурень. Де логіка?
***
Молодь жаліється, що неможливо знайти кохання. Це ви ще роботу не шукали!
***
Мій виступ буває яскравим, а буває іноді й
матовим

Карина Медведюк
Про себе: Я – студентка групи 12Бд_СОукр ННІ філології та журналістики
Моїм головним заняттям на цих зимових канікулах стало театральне мистецтво. Воно мене мотивувало, розбавляло фарбами і додавало настрою. Ми з
моїми колегами забавляли себе спеціальними заняттями, а іноді навіть іграми
в сніжки. На щастя, погода дозволяла. Ще ми з родиною влаштовували сімейні
вечори з фільмами, іграми, приколами, історіями, а головним було – перша
родинна фотосесія. Я вважаю, що головне – не сумувати, не страждати, не
сидіти у вічному «онлайні», а ловити моменти.
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Студенти ілюструють книги

Талант — це праця, знання — це сила
Олександра Жданова
Про себе: студентка групи 23Бд-СОобр спеціальність 014 Середня освіта
(Образотворче мистецтво).

Кожна книга є надбанням людства й відіграє велику культуротворчу функцію, а ілюстрація є її невід’ємною частиною. Вітаємо Владу Сичевську, студентку спеціальності «Професійна освіта (Дизайн)» з дебютом – з оформленням
книги Ірини Навоєвої «Пісні для дітей» на вірші Світлани Штатської. Влада оживила книгу авторськими ілюстраціями,
створеними в графічному редакторі Adobe Illustrator.
Влада Сичевська, під керівництвом доцента кафедри образотворчого мистецтва та дизайну Наталії Колесник,
представила на суд авторові розмаїття образних рішень, методів ілюстрування, стилів малюнків.
Щиро радіємо творчій співпраці та діловому партнерству кандидата мистецтвознавства, автора музики Ірини
Навоєвої та автора віршів Світлани Гресь (Світлани Штатської).
Бажаємо нових творчих та наукових здобутків!

«Співпрацювати з журналістом – вельми цікаво…»
Інтерв’ю з ноутбуком студента
У період дистанційного навчання все більше уваги та значення приділяється технічному обладнанню студента – смартфонам та комп’ютерам – як запоруці якісного навчання та успішного виконання домашніх завдань. З ранку до вечора, а то й до ночі, техніка не знає відпочинку: спочатку пари, потім – кілька серій улюбленого серіалу власника, далі – кілька годин за домашнім завданням, виконання якого може розтягнутися
до світанку. Аби дізнатися, чи справді такою нелегкою є доля комп’ютерів під час дистанційного навчання,
ми взяли інтерв’ю в ноутбука Acer, власницею якого є студентка ІІ курсу факультету журналістики Анастасія
Петрук.
– Вітаю Вас! Щиро вдячна за те, що Ви погодилися на розмову. Я розумію, наскільки Ви наразі зайняті. Одразу почну з
питання: як Ви тримаєтеся «на плаву»?
– Добрий день. Хотів би сказати, що це інтерв’ю є ніби
відпочинком для мене, проте ні: текст нашої розмови все
одно друкується на моїй клавіатурі, та я вже звик до подібних речей. Я вже третій семестр поспіль активно стаю
«журналістським» комп’ютером – настільки багато текстів та
відео я побачив, відтворив, надрукував, змонтував. Спершу
було просто: мене вмикали аж увечері, аби написати якийсь
невеличкий твір чи переписати конспект.
Але пандемія та карантин внесли свої корективи в моє
життя. Тепер доводиться прокидатися о 8 годині ранку – і
невідомо, чи вимкнуть мене сьогодні. Хоча б кілька годин
побути в режимі сну – вже справжня нагорода. Але, хочу наголосити, що зловживання таким нещадним режимом може
негативно впливати на роботу комп’ютера. Іноді здоров’я
підводить. Пам’ятаю, ніби це було вчора: сиджу, монтую
відео для якогось чергового задання, і раз – перед екраном темрява. Як потім з’ясувалося, я екстрено вимкнувся.
Моя власниця ледь не плакала наді мною, благала, аби я
увімкнувся.
Зараз навантаження трішки менше – мене бережуть,
намагаються тривожити якнайменше. Рекомендую усім користувачам знімати навантаження зі своїх гаджетів – це не
тільки продовжить час їхнього життя, а й покращить стан
здоров’я самих користувачів.
– Дійсно, Ваше життя не можна назвати легким, але,
наскільки нам відомо, скоро літні канікули? Як гадаєте,
вдасться відпочити?
– Якщо чесно, то вже з нетерпінням їх чекаю, як манни
небесної. Мої передбачення такі: на кілька тижнів мені
дадуть перепочити, а далі – по дрібницям допомагатиму.
Знаєте, серіали, фільми, музика. Плануємо з власницею і
чомусь корисному вчитися: освоїти Photoshop, Illustrator і
таке інше. Це надалі розширить коло наших можливостей і
ми зможемо робити дійсно круті речі. Хочу зауважити, що
нині робота в таких додатках – затребувана і високооплачувана, тим паче, журналіст, який освоїв ці програми, є більш
універсальним.
–Що Ви думаєте про свою власницю? Чи не шкодуєте, що
потрапили саме до неї?
– Ні в якому разі. Я знаю, що міг би потрапити до якогось
геймера – отам би мені не пощастило. Згідно з останніми
дослідженнями, діти у віці до 7 років проводять практично
цілий рік свого життя (а це 8766 годин), дивлячись телевізор
і проводячи час за екраном комп’ютера, телефону або айпада, граючи в ігри. Діти від 8 до 18 років проводять за екраном комп’ютерів, планшетів та ігрових приставок більше 7
годин в день! Це дуже негативно впливає на стан здоров’я
як фізичного, так і психічного – що вже казати про мене, в
якого оперативна пам’ять та робота процесора страждає
від такого проведення часу. А тут – охайна студентка, яка і
пил з мене витре, і клавіші почистить.

Робочий стіл у мене також зразковий, не захаращений
різними папками та іконками, а я це дуже ціную. Ми дивимося цікаві фільми, пізнавальні ролики, навіть читаємо. До
речі, нещодавно ми переглядали кілька українських кінострічок. Рекомендую до перегляду «Земля блакитна, наче
апельсин» режисерки Ірини Цілик. Це фільм у фільмі: описується історія родини, яка сьомий рік живе у прифронтовій
Красногорівці та знімає власний фільм під назвою «2014».
Американський кінофестиваль «Санденс» присудив Ірині
Цілик премію за найкращу режисуру документального фільму. Варто підтримувати українське – тільки так ми зможемо
підняти культуру на високий рівень.
Але я відволікся. Моє життя з Анастасією насичене різноманітним контентом, я розвиваюся та наповнююсь корисними додатками. Взагалі, співпрацювати з журналістом
вельми цікаво. Я радий, що став свідком створення новин,
інтерв’ю, сюжетів, ілюстрацій. І не тільки свідком – я активно
допомагав у кожному процесі.
– Який вид експлуатації, все-таки, є найприємнішим для
Вас?
– Мабуть, перегляд кінострічок. Мені взагалі не треба
напружуватися, охолоджуватися. Стоїш собі, транслюєш
відео і радієш життю. А от монтування роликів навпаки.
Програма, в якій це відбувається – Premiere Pro – дуже виснажує мене. Разом із тим, це найкращий та найзручніший
додаток для такого виду діяльності. В ньому можна створити навіть фільм, оскільки є можливість додати титри, закадровий голос, змінити кольорову палітру кадру – ну дуже
багатий функціонал. Доводиться добряче постаратися, аби
не вимкнутися в найбільш відповідальний момент. Тому я на
повну потужність вмикаю вентилятор, аби охолодити процесор – і монтую-монтую.
– Без чого Ви б не змогли прожити?
– Мене іноді засмучує відсутність Інтернету. Без нього я,
можна сказати, не такий вже й корисний. Це ж моментальний пошук будь-якої інформації, фундаментальні знання
та постійні модифікації – я про оновлення системи. А ви
знали, що всього за хвилину з допомогою Інтернету відправляють 204 млн електронних листів? За приблизними
підрахунками, Google обробляє 5-6 млрд запитів за день.
Але це й не дивно – навіть на вершині гори Еверест є доступ до Інтернету!
Звісно, якщо б не було доступу, то мене майже не експлуатували б. Але який тоді був би сенс мого життя – лежати та
припадати пилом? Це не для мене. Люблю бути корисним,
допомагати в будь-якій справі. Тому ми разом з Інтернетом
– сила: і на пари поведемо, і інформацію про особливості
реклами знайдемо, і майстер-клас по монтуванню відео
відвідаємо.
Усім хочу побажати одного – знайти сенс свого життя.
Поставили мету – і просто йдете до неї. Іноді буде важко.
Але коли ви досягнете вершини – всі негаразди здаватимуться дрібницями!
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Владислава Рудницька
Про себе: Я – студентка групи 15Бд_Фукр ННІ філології та
журналістики.
Я завжди любила малювати.
Почала ще у молодшій школі, але
через рік-два покинула це заняття,
бо в мене не було віри в себе.
І ось на цих зимових канікулах я
вирішила знову почати розвиватися у цій сфері. Полегшило роботу
те, що в мене з’явилася можливість
малювати у цифровій графіці, і мені
так більше подобається.
На канікулах я потрохи вчилася, і
вже маю маленький досвід. Я отримую величезну насолоду від свого
хобі, і хочу рости і розвиватися далі.
Маргарита Панкєєва
Про себе: Я – студентка групи 15Бд_Фукр ННІ філології та
журналістики
З рік тому я відкрила для себе
таку річ, як картина по номерах. Це
схоже на дитячу розмальовку, в якій
кожен номер позначає конкретний
колір, але ти малюєш фарбами на
великому полотні. Я дуже люблю
малювати, і хоча займаюся цим не
професійно, але це приносить мені
величезне задоволення!
За ці зимові канікули я створила
вже третю свою картину – повітряну
кулю у космосі. Я додала трішки свого стилю, не завжди дотримувалася
шаблону, а в деяких місцях спробувала передати власне переливання
кольору.

Мені надзвичайно подобається
результат, сподіваюся, вам також.
Думати про те, що в тебе на стіні
висить картина, яку ти створив власними руками, це дуже приємно!

Анастасія Білошицька
Про себе. Привіт! Я – студентка 4 курсу природничого факультету, спеціальність 102 «Хімія». Кожного дня ми відвідували пари в зумі, постійно
сидячи вдома. Хотілось чимось займатись, окрім самого навчання. І от я
знайшла те, що шукала…
Почала вишивати бісером. Звичайно, що це клопітка робота, адже тут
потрібно напружувати зір, але результат того вартий. Вишиваючи, я забуваю
про все. Це заняття дуже заспокоює нерви. Мої роботи не лише прикрашають мій будинок, але я їх дарую рідним.
Окрім вишивання я дуже люблю готувати смаколики та радувати ними
рідних та близьких.

Анастасія Петрук

Адреса редакції: вул. В. Бердичівська, 40, кім. 215а,
корпус № 4, Житомир, 10008.
Тел.: (097) 322-09-50.
Електрона адреса: a.bliznjuk.zt@gmail.com
Електрона версія газети: https://zu.edu.ua/universum.html
Редакція може не поділяти думки авторів публікацій.
Редакція залишає за собою право на редагування
і скорочення матеріалів. Рукописи не повертаються
і не рецензуються. За достовірність фактів, поданих

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.

Віддруковано у комунальному
книжково-газетному видавництві «Полісся».
Адреса: вул. Шевченка, 18а, Житомир.
Тел.: (0412) 37-35-53.
Замовлення № 415
Наклад 300 примірників.

