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Талант — це праця, знання — це сила 

Розповсюдження безкоштовне

Звіт ректора про діяльність університету 
у 2022 році

Лідери працюють у ЖДУ!
На зборах трудового колективу нашого університету ректорка Галина Киричук не тільки підбила під-
сумки року, що минає, але й відзначила колег за їх професійні досягнення. 

У Житомирському державному 
університеті імені Івана Франка по
при сигнали тривоги відбулися що
річні збори трудового колективу. 
Цьогоріч зібрання розпочалося не
традиційно — із запалення вогню, 
переданого з Віфлеєму, місця наро
дження Ісуса Христа, представника
ми Пластового молодіжного центру. 
Цей вогонь символізує єдність, бо 
передається з рук у руки, від серця 
до серця.

На порядку денному зборів трудо
вого колективу стояли питання звіту 
ректора та затвердження Антико
рупційної програми Житомирського 
державного університету імені Івана 
Франка на 2023–2027 роки.

Ректорка університету Галина 
Киричук представила учасникам 
зборів звіт про діяльність універ
ситету у 2022 році. Виступом були 
охоплені усі сфери життя закладу: 
від вступної кампанії до фінансової 
спроможності. Війна внесла зміни, 

але університет гідно вистояв і зумів 
втримати позиції у всеукраїнських 
рейтингах, а в регіоні покращити.

Університет з початком війни не 
припинив своєї діяльності, а продов
жував здійснювати освітню, наукову, 
спортивну та громадську діяльність. 
Волонтерська складова стала одні
єю з пріоритетних в закладі. Універ
ситет провів успішну вступну кампа
нію за новими умовами, акредитував 
9 освітніх програм, був і є відкритим 
для регіональної та міжнародної 
співпраці.

В освітньонауковому просторі 
університет представляють 349 пра
цівників, з яких 62 є докторами наук 
та 225 кандидатами наук. Відбуваєть
ся відчутне зростання наукового по
тенціалу університету. Результатами 
плідної роботи є публікації у фахо
вих виданнях, присутність у міжна
родних базах даних, участь у регіо
нальних та міжнародних конферен
ціях та ін.

Цьогоріч проводився уні вер си
тетський консолідований рейтинг, 
за результатами якого визначили лі
дерів публікаційної активності, між
народної та організаційної роботи, 
навчальнометодичної роботи, ви
ховної та профорієнтаційної робо
ти, молодих науковців року. Також 
визначили кращі кафедри (1 місце 

— кафедра математичного аналізу, 
бізнесаналізу та статистики, 2 місце 
— кафедра історії України, 3 місце — 
кафедра початкової освіти та культу
ри фахової мови) та підрозділи (1 міс
це — природничий факультет, 2 міс
це — історичний факультет, 3 місце 
— фізикоматематичний факультет).

Шестирічна динаміка показала 

зростання кількості студентів на 
державній формі навчання та збіль
шення контингенту загалом. Маємо 
приріст вступників на магістратуру. 
Географія вступників цьогоріч пред
ставляла усю Україну. В університеті 
відкрито 19 нових освітніх програм, 
які є актуальними в сучасному світі. 
Для абітурієнтів працювали курси 
підготовки до НМТ та консультацій
ні центри.

Цьогоріч вперше проводився 
рейтинг ЗВО з працевлаштування 
випускників. ЖДУ імені Івана Фран
ка посів 4 місце в Україні, єдиний в 
регіоні.

Університет має 7 журналів кате
горії «Б» історичного, філологічного, 
педагогічного, спортивного, еконо
мічного, філософського напрямків, 
публікації в яких є безкоштовними, 
та 4 нефахові видання.

2022 рік був непростим роком, 
але Житомирський державний уні
верситет вистояв, втримав свій темп 
розвитку і з впевненістю та вірою 
прямує вперед.

Прес-служба університету

Відзначили волонтерів
Урочисті відзнаки волонтерів відбулися 29 грудня в Домі української 

культури. Серед нагороджених були студентимагістри нашого університе
ту: Олександра Онищук (природничий факультет), Дарина Нагорна (ННІ фі
лології та журналістики) та вже випускник факультету фізичного виховання 
та спорту Володимир Атаманчук. Вони отримали подяки від управління у 
справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради.

Протягом усіх воєнних місяців студентифранківці займали активну грома
дянську позицію, волонтерили, самовіддано працювали на підтримку армії 
та воїнів, наближаючи НАШУ ПЕРЕМОГУ!

Слава Україні! 
Слава нашим воїнам! 
Слава волонтерам!

«Цей рік був чи не найважчим 
для нас: і для спільноти університе
ту, і для нас як українців. За цей рік 
ми багато втратили: спокій, добрий 
сон, цінний час, та кожен втратив 
найдорожче – близьких і знайомих 
людей, українців, які загинули, захи
щаючи нас. Але, водночас, ми багато 
усвідомили, змогли налаштувати нові 
формати роботи, усі разом допомог
ли багатьом і, що найголовніше, ми 
вистояли. Вистояли як держава, як 
країна вільних людей, як спільнота 
та як інституція. І за це вам усім ве
лика подяка. Дякую викладачам, що 
попри нові виклики, продовжили на
вчальний процес, дякую студентам, 
що повірили в нас та освіту, дякую 
співробітникам, що забезпечують 
стабільну роботу нашого універси
тету. Нам вдалося зберегти команду. 
І попри складну фінансову ситуацію, 
ми фінансово вистояли»,  зауважила 
пані Галина.

За підсумками 2022 року Галина 
Киричук вручила нагороди виклада
чам, які за університетськими рей
тингами показали значимі здобутки 
у своїх галузях, та нагороди Міністер
ства освіти і науки України:

АНІЧКІНА Олена – лідер публіка
ційної активності в 2022 році;

АНТОНОВА Олена – лідер на
вчальнометодичної роботи (про
фесор);

АХМЕТОВ Рустам – лідер вихов
ної та профорієнтаційної роботи 

(професор);
БАШМАНІВСЬКА Любов – Подяка 

МОН України (доцент);
БОВСУНІВСЬКА Наталія – лідер ви

ховної та профорієнтаційної роботи;
БОРИСЕНКО Наталія – лідер ви

ховної та профорієнтаційної роботи 
(викладач);

БОЦЯН Тетяна – лідер публікацій
ної активності в 2022 році, Грамота 
МОН України;

БУРАВСЬКИЙ Олександр – лідер 
публікаційної активності в 2022 році;

ВЕЛИКА Аліна – лідер міжнарод
ної та організаційної роботи (стар
ший викладач);

ВЛАСЕНКО Руслана – лідер на
вчальнометодичної роботи;

ВЛАСЮК Ігор – лідер публікаційної 
активності в 2022 році;

ВОЗНЮК Олександр – лідер публі
каційної активності в 2022 році;

ГАРБАР Олександр – лідер публі
каційної активності в 2022 році, лідер 
міжнародної та організаційної робо
ти (професор);

ГОРБУНОВА Вікторія – лідер між
народної та організаційної роботи;

ГРИБАН Григорій – лідер публіка
ційної активності в 2022 році;

ГУМАНКОВА Ольга – лідер публі
каційної активності в 2022 році;

ДЕМ’ЯНЧУК Юлія – лідер виховної 
та профорієнтаційної роботи (асис
тент);

ДОВГОПЯТИЙ Олександр – лідер 
публікаційної активності в 2022 році, 

молодий науковець року – 2021 (при
родничоматематичний напрям);

ДЯЧЕНКО Наталія – Подяка МОН 
України (доцент);

ЄВДОЧЕНКО Олена – лідер між
народної та організаційної роботи 
(асистент);

ЖУКОВСЬКА Вікторія – лідер пу
блікаційної активності в 2022 році; 
науковець року – 2021 (літературно
лінгвістичний напрям);

ІЛЬКЕВИЧ Наталія – лідер публіка
ційної активності в 2022 році;

КАМІНСЬКИЙ Олександр – лідер 
публікаційної активності в 2022 році;

КАФТАНОВА Тетяна – лідер на
вчальнометодичної роботи (викла
дач);

КАЩУК Катерина – молодий на
уковець року – 2021 (психологопе
дагогічний напрям);

КИЧКИРУК Ольга – лідер публіка
ційної активності в 2022 році;

КЛІМОВА Інна – лідер публікацій
ної активності в 2022 році;

КОДУБОВСЬКА Оксана – молодий 
науковець року – 2021 (літературно
лінгвістичний напрям);

КОНОВАЛЬЧУК Іван – лідер публі
каційної активності в 2022 році;

КОНОВАЛЬЧУК Інна – лідер публі
каційної активності в 2022 році;

КУКЛІЧ Олена – Подяка МОН Укра
їни (фахівець);

КУСЯК Наталія – лідер публікацій
ної активності в 2022 році;

Закінчення на 2й стор.

Шановні колеги,  
студенти, випускники! 
Прошу підтримати 
петицію про 
присвоєння випускнику 
історичного факультету, 
військовослужбовцю, 
старшому лейтенанту  
95 бригади ДШВ окремого 
13 ДШБ ДАНИЛЬЧУК 
СЕРГІЮ БОРИСОВИЧУ, 
позивний «Студент»  
звання Героя України 
https://petition.president.gov.
ua/petition/175026



Довідка: «Україн
ська студентська ліга 
(УСЛ) — українська 
громадська спілка, 
створена студентами 
для студентів з метою 
розвитку та всебічної 
підтримки спільноти, 
рухів та проєктів, що 
на добровільних за
садах об’єднує осіб, 
які навчаються у за
кладах вищої освіти, 
а також органи сту
дентського самоврядування, інші самоврядні студентські організації для 
здійснення та захисту їх прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема 
економічних, соціальних, культурних та інших інтересів».
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Закінчення. Початок на 1й стор.
ЛЕНЧУК Іван – лідер публікаційної 

активності в 2022 році;
ЛЯШЕВИЧ Альона – лідер публіка

ційної активності в 2022 році;
МАКСИМЕНКО Юлія – лідер публі

каційної активності в 2022 році;
МАКСИМОВ Олександр – лідер 

міжнародної та організаційної ро
боти (доцент);

МОСІЄНКО Олена – Подяка МОН 
України (доцент);

МУЗИКА Лідія – лідер публікацій
ної активності в 2022 році;

НЕСТЕРЧУК Інна – лідер публіка
ційної активності в 2022 році;

НОВІЦЬКА Інеса – лідер публіка
ційної активності в 2022 році;

ОКСЕНТЮК Ярослава – лідер пу
блікаційної активності в 2022 році, 
Подяка МОН України;

ПАВЛЕНКО Віта – лідер публіка
ційної активності в 2022 році, кра
щий викладач університету (доцент);

ПАВЛОВА Світлана – лідер публі
каційної активності в 2022 році;

ПАЦЮК Марина – лідер публіка
ційної активності в 2022 році, Грамо
та МОН України;

ПИСАРЕНКО Сніжана – лідер пу
блікаційної активності в 2022 році, 
кращий викладач університету (асис
тент)

ПІДГУРСЬКА Валентина – лідер ви
ховної та профорієнтаційної роботи 
(доцент);

ПІДДУБНА Оксана – лідер публі
каційної активності в 2022 році, лі
дер навчальнометодичної роботи 
(доцент);

ПОГОРУЙ Анатолій – лідер публі
каційної активності в 2022 році;

ПОЛІЩУК Олена – лідер публіка
ційної активності в 2022 році;

ПОЛХОВСЬКА Марина – лідер пу
блікаційної активності в 2022 році;

ПРИЙМАК Алла – Подяка МОН 
України (доцент);

РОМАНЮК Руслана – лідер публі
каційної активності в 2022 році;

РУДНІЦЬКИЙ Віктор – Подяка МОН 
України (в.о. директора Наукового лі
цею);

САРАНЧА Микола – Подяка МОН 
України (викладач);

СЕВОСТЬЯНОВ Євген – лідер пу
блікаційної активності в 2022 році, 
кращий викладач університету;

СЕЙКО Наталія – лідер публікацій
ної активності в 2022 році;

СИДОРЧУК Нінель – кращий ви
кладач університету (професор);

СИТНЯКІВСЬКА Світлана – лідер 
публікаційної активності в 2022 році;

СКАЛІЙ Тетяна – лідер публікацій
ної активності в 2022 році, науковець 
року – 2021 (психологопедагогічний 
напрям);

СОКОЛОВСЬКА Світлана – Подяка 
МОН України (доцент);

СОРОЧИНСЬКА Оксана – лідер пу
блікаційної активності в 2022 році, 
лідер навчальнометодичної роботи 
(доцент), Подяка МОН України;

СТАДНИЧЕНКО Агнеса – лідер пу
блікаційної активності в 2022 році;

СТЕЛЬНИКОВИЧ Сергій – молодий 
науковець року – 2021 (історикофі
лософський напрям);

ТАРГОНСЬКИЙ Андрій – лідер пу
блікаційної активності в 2022 році;

ФЕДОРЕНКО Лариса – лідер публі
каційної активності в 2022 році;

ФОНАРЮК Олена – лідер публіка
ційної активності в 2022 році;

ФРАНОВСЬКИЙ Анатолій – лідер 
публікаційної активності в 2022 році;

Ч А Й К А  М и к о л а  –  л і д е р 

публікаційної активності в 2022 році;
ЧАЙКА Юлія – кращий викладач 

університету (старший викладач);
ШЕВЧУК Андрій – лідер публіка

ційної активності в 2022 році, науко
вець року – 2021 (історикофілософ
ський напрям), Подяка МОН України;

ШЕВЧУК Лариса – Подяка МОН 
України (головний бухгалтер);

ШЕЛЮК Юлія – лідер публікацій
ної активності в 2022 році, науковець 
року – 2021 (природничоматематич
ний напрям).

«Нас, як і всю нашу країну, не зла
мати! Ми будемо продовжувати вті
лювати нашу місію як університету – 
навчати, вчитися досліджувати, змі
нювати світ на краще, радіти успіхам 
один одного. Я щиро сподіваюсь, що 
жахіття війни якнайшвидше закін
чаться і ми зможемо розпочати но
вий навчальний рік з новими силами, 
енергією та ентузіазмом, а, в першу 
чергу  в мирі і безпеці. Я вірю і споді
ваюсь, що молодь і надалі довіряти
ме нам і все більше молодих талантів 
обиратимуть Житомирський держав
ний університет імені Івана Франка.

Бажаю, щоб якнайшвидше закін
чилися війна, щоб замовкла зброя і 
настав мир. 

Вірю в ЗСУ та нашу родину фран
ківців! 

Дякую, що працюєте! 
Дякую, що навчаєтеся! 
Дякую, що ми разом! 
Слава Україні!»,  привітала колег 

Галина Киричук.

Прес-служба 
університету

P.S. Фотозвіт про 
нагородження – за 
qrкодом

Щирі вітання
У Житомирському державному університеті імені Івана Франка від-
булось грудневе, останнє у цьому році засідання вченої ради. На 
нього з різдвяно-новорічними вітаннями завітав хор студентів-ма-
гістрантів спеціальності «Музичне мистецтво» (керівник — викладач 
кафедри мистецької освіти Тетяна Гордєєва). Для присутніх лунали 
українською, німецькою і польською мовами колядки та привітання.

Лідери працюють у ЖДУ!

Гарною традицією ЖДУ імені Іва
на Франка є вітати колег з ювілеєм 
на засіданні вченої ради. Тому за без
доганну сумлінну працю, високий 
професіоналізм, зразкове виконан
ня службових обов’язків та з нагоди 
ювілею ректор Галина Киричук при
вітала колег та нагородила почесни
ми грамотами:

ШОСТАЧУК Тетяну — доцентку ка
федри образотворчого мистецтва та 
дизайну;

КУРКУ Світлану — лаборантку ка
федри фізичного виховання та спор
тивного вдосконалення;

ЛІСОВУ Юлію — доцентку кафе
дри міжкультурної комунікації та ін
шомовної освіти;

КАМІНСЬКОГО Олександра — до
цента кафедри хімії;

ЧАЙКУ Миколу — доцента кафе
дри хімії.

Щиро вітаємо колег з їх особисти
ми досягненнями! Миру та добра на 
кожен день!

Університет поповнився чотирма 
професорами та трьома доцентами!

Рішенням атестаційної колегії 
МОН від 23 грудня 2022 року присво
єні вчені звання науковцям України. 
Так, вчене звання професора присво
єно франківцям: 

Жуковській Вікторії – доцентці ка
федри міжкультурної комунікації та 
іншомовної освіти; 

Соколовському Олегу – професо
ру кафедри філософії та політології; 

Шелюк Юлії – професорці кафе
дри ботаніки, біоресурсів та збере
ження біорізноманіття;

Лаврику Олександру – професору 
кафедри екології та географії.

Вчене звання доцента присвоєне 
наступним науковцям ЖДУ імені Іва
на Франка:

Криворучко Тетяні – доцентці ка
федри англійської мови та приклад
ної лінгвістики;

Лупаїні Ірині – старшій викладач
ці кафедри медикобіологічних дис
циплін;

Федорчук Анні – доцентці кафе
дри комп’ютерних наук та інформа
ційних технологій.

ПИШАЄМОСЯ колегами! Щиро ба
жаємо щедрих наукових відкриттів 
та незгасного бажання пізнавати і 
відкривати світ науки!

Колектив університету щиро вітає 
Андрія Шевчука, доцента кафедри 
всесвітньої історії, з успішним захис
том дисертації на здобуття науково
го ступеню доктора історичних наук.

Захист відбувся 23 грудня 2022 
року в Інституті історії України НАН 
України.

Бажаємо Вам сили, наснаги, удачі 
у всіх починаннях. 

Нехай перед Вами відкриваються 
нові горизонти і можливості!

Випуск магістрів — 2022

Конгрес Української 
студентської ліги

З 9 по 11 грудня Житомир приймав студентську молодь України. Конгрес 
Української студентської ліги зібрав 100 студентів з 60 закладів вищої освіти 
для обговорення питань студентської молоді.

Впродовж трьох днів роботи конгресу делегати обговорювали такі теми: 
актуальність антикорупційного руху в університетах України; 
питання цифровізації регіонів на прикладі Житомирщини, а також мож

ливості долучення до цих процесів студентства; 
цифровізація виборів всередині університетів; 
обговорення реалізації потенційних спільних проєктів; 
обговорення теми волонтерства, а саме стратегію залучення та інтеграцію 

волонтерів і молоді у регіональну політику на прикладі міста Житомира та 
Житомирської області. 

Також на дискусійній панелі порушили питання українського студентства, 
яке навчається у закладах вищої освіти за кордоном, та їх безперешкодна 
реалізація права на доступ до навчання.

Наш університет представляла студентка ІІ курсу історичного факультету 
Євгенія Зінченко. Євгенія ділиться враженнями: 

– Хочу висловити вдячність організаторам та волонтерам за ці неперевер
шені три дні, за час, що здатен поділити життя на «до» та «після». Я зустріла 
нових друзів, отримала багато корисної інформації, мала змогу слухати лю
дей, які викликають у мене найсильніше почуття — захоплення.

Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю УСЛ з нашим університетом 
та реалізацію майбутніх проєктів.

Розпочалися урочистості з ко
лядувань та привітань хору «Solis», 
учасниками якого є магістранти, а 
керівником — викладачка кафедри 
мистецької освіти Тетяна Гордєєва.

Ректор університету Галина Кири
чук привітала випускників: 

– Дорогі випускники! Незважаю
чи на те, що сьогодні о 6 ранку роз
почалася тривога, університет знав, 
що наша зустріч все одно відбудеть
ся. Ми – сильна нація, а ви — молодь, 
яка рухає цю націю. Ми — незалеж
ні! Ви – ті, хто творить і буде творити 
Україну. Хочеться подякувати вашим 
батькам, вашим родинам, кожному з 
вас. Побажати, незалежно від обста
вин, жити, радіти, планувати своє 
майбутнє, насолоджуватись кожною 
миттю життя! 

Ви – гордість нації! 
Ви – гордість Житомирського 

державного університету імені Івана 
Франка! 

Від сьогодні ви поповнюєте роди
ну випускниківфранківців. 

Наші двері завжди відкриті для 

вас. В добру і щасливу путь!
Від імені випускників зі словами 

вдячності звернулися Ольга Суда
рик, випускниця ННІ педагогіки, та 
Ярослав Гунько, випускник історич
ного факультету: 

– Те, чого так прагнули, до чого 
так цілеспрямовано йшли, виявилося 
ближчим, ніж здавалося. Нова сторін
ка життєвої книги вже відкрита для 
нас, а от якою вона буде — чорнобі
лою чи кольоровою — залежить тіль
ки від нас, від нашого вибору. Проте 
ми впевнені, що знання, якими нас 
озброїли наші викладачі, є міцною 
запорукою нашого успішного старту. 

Від імені усіх магістрів хочемо сер
дечно подякувати за розуміння, під
тримку, безмежну віру у наші сили, за 
життєву мудрість, за терпіння. 

Зичимо вам, наші любі викладачі, 
щастя і добра, творчих злетів та неви
черпної енергії, успіхів, миру, злагоди 
та найкращих студентів!

Дипломи з ректорською від
знакою вручила особисто ректор. 
Директори інститутів та декани 

факультетів у своїх привітаннях ви
словили багато приємних побажань, 
та, найголовніше, — перемоги!

Приємною несподіванкою як для 
присутніх, так і для випускниці Ольги, 
стало освідчення її коханого та про
позиція одружитися. Зі згодою дівчи
ни ми стали свідками створення мо
лодої сім’ї франківців.

До творчих привітань випускни
ків приєдналися талановиті вокаліс
ти університету, переможці різнома
нітних всеукраїнських та міжнарод
них конкурсів. Ще зовсім юні таланти 
зіграли на фортепіано та привітали і 
своїх батьків, і всіх випускників. 

На завершення уся зала спільно з 
вокальним квартетом викладачів ка
федри мистецької освіти «Дисколеді» 
виконали гімн університету.

Випуск — це день, сповнений світ
лого смутку. Вже завтра почнеться 
життя без лекцій, занять, курсових, 
заліків... Але залишиться у спогадах 
цікаве студентське життя. 

Попереду нова, професійна сто
рінка життя.

У Житомирському державному університеті імені Івана Франка 29 грудня відбулися урочистості з на-
годи випуску магістрів. 406 кваліфікованих франківців готові нести славу нашого університету у світ. 
Дипломи з відзнаками отримали 80 магістрів, дехто з них ще й має ректорську відзнаку.
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Презентація книги «Alma mater»
Презентація книги зі спогадами казахських та узбецьких випускників ЖДУ імені Івана Франка пройшла у Zoom-конференції 27 грудня, не зважаючи на повітряну тривогу. Про 
інтернаціональне минуле та процес створення «Alma mater» викладачі нашого університету говорили з вже закордонними друзями практично цілу пару. Колишні студенти філ-
факу, а нині жителі трьох незалежних країн – України, Казахстану та Узбекистану – вчителі, викладачі, журналісти, бізнесмени, працівники культури, звикли вкладатися у пару.

Зустріч почалася з того, що органі
затор та редактор книги Еділбай Каб
жан Шорманули (випускник філфаку 
1984 року) повідомив, що Казахстан 
підтримує Україну, що вони, колиш
ні студенти Житомирського держав
ного педагогічного інституту, зібра
ли кошти, придбали генератори та 
направили їх до України. 

А далі він розповів як виникла 
ідея написання книги, як він звертав
ся за допомогою та інформацією до 
ректорату та до викладачів, розповів 
про структуру книги, дякував Воло
димиру Єршову за допомогу та роз
повів про допомогу офіційних осіб 
Казахстану у створенні книги. 

Включивши презентацію, він роз
повів, що восени 1966 року наш уні
верситет, а тоді він мав назву Жи
томирський державний педагогіч
ний інститут ім. І. Франка, прийняв 

перших студентів з радянських 
середньоазіатських республік – 
Узбецької РСР, згодом Казахської РСР. 
Аж до 1993 року в стінах педінститу
ту можна було побачити студентів з 
Казахстану. 

Над створенням книги працюва
ли більше року. Автори часто звер
талися до університетського архіву 
для уточнення інформації. На 447 
сторінках книги, окрім спогадів та 
біографій, є величезна кількість ар
хівних фото з власних архівів колиш
ніх студентів філфаку. Книга «Alma 
mater» побудована на спогадах про 
те, як казахські студенти потрапили 
до України, про навчання на філфа
ці, спогади про викладачів, про жит
тя у гуртожитку №4, про те як від
почивали та розважалися, про зна
йомство з Житомиром, про поїздки 
до поліських сіл до родин друзів по 

гуртожитку, про різноманітні випад
ки з життя молодих 1820річних ді
вчат та хлопців з Казахстану у Жито
мирі, про життя після випуску: «Зна
ки судьби: мой ЖПГИ», «Студенческая 
свадьба», «Удивительный вальс», «Мы 
и блестящая кастрюля», «Горепо
жарники», «Чудотворные блины», 
«Бусурманка» та інші. 

Бігалієва Гуля, співредакторка 
книги, розказала, що для видання 
обрали саме рожеву обкладинку 
тому, що цей колір є символом жит
тєвої енергії. Одногрупниця Кабжана 
у своєму виступі сказала, що на все 
життя запам’ятала, як під час канікул 
їздила до своїх філфаківських подруг 
додому – до поліських сіл, розказала 
про те, як тепло її приймали та приго
щали різноманітними стравами. 

Багато спогадів було і від універ
ситетських викладачів, які колись, 

більше 30 років тому, викладали у 
казахів. Так, Тетяна Недашківська 
розповіла, що корпус № 4 універ
ситету був побудований свого часу 
саме завдяки тому, що у нас навча
лися студенти з Узбекистану і Казах
стану: приміщень головного корпусу 
вже не вистачало, тому влада виділи
ла кошти на будівництво нового при
міщення. 

Андрій Близнюк згадав як викла
дав у казахській групі пропедевтич
ний курс російської літератури та 
змушував студентів переказувати всі 
твори з програми. Зізнався, що після 
надцятого переказу романів Толсто
го страшенно пошкодував про своє 
рішення. Розказав, що в ті роки на 
місці корпусу № 4 студенти ганяли 
м’яч на футбольному полі, здавали 
100метрівку, бігали на лижах попід 
забором.

Олена Мірошниченко розказала, 
що, вивчаючи російську мову, вона зі 
студентамиказахами восени ходила 
у парк та на бульвар, де, розглядаючи 
листя на деревах та кущах, вивчала з 
ними кольори.

За спогадами непомітно закінчив
ся відведений час. Потрібно поверта
тися у сучасність. Хоча дійсно, лише 
пам’ятаючи минуле, можна будувати 
світле майбутнє. 

Дякуємо нашим друзям за пам’ять 
про наш університет, про достойне 
представництво нашого навчально
го закладу у далекомублизькому Ка
захстані та Узбекистані, за підтримку 
нашої країни у ці надзвичайно склад
ні часи.

Чекаємо їх у гості після нашої Пе
ремоги!

Софія Зінчук

Через повітряну тривогу зустріч 
проходила в одному з укриттів уні
верситету. Міністр вручив нагороди 
керівникам спортивних закладів об
ласті, тренерам. Грамотою НОК Укра
їни був нагороджений Рустам Ахме
тов – професор, завідувач кафедри 
теоретикометодичних основ фізич
ного виховання та спорту.

Вадим Гутцайт подякував тренерам, 
усім фахівцям у галузі спорту, спортс
менам за роботу протягом року. «Голо
вне у наших умовах — зберегти спорт. 

За цей рік ми багато втратили, але ми 
маємо робити своє, працювати. Нам 
потрібно, щоб нас чули і бачили», — 
зауважив Міністр.

Олександр Оніщук, голова відді
лення НОК в Житомирській області, 
подякував ректору Галині Киричук 
за багаторічну підтримку спорту на 
Житомирщині. Спортивні зали уні
верситету відкриті для тренувань з 
волейболу та баскетболу. Тут прохо
дять змагання різного рівня.

Хоча випуск у магістрів був лише 

наступного дня, 29 грудня, проте, 
користуючись нагодою, ректор та 
Міністр вручили дипломи магістрів 
спортсменамвипускникам нашого 
університету Артему Мельнику — 
майстру спорту України міжнародно
го класу з кікбоксингу, багаторазово
му призеру чемпіонату світу, чемпі
ону Європи з кікбоксингу 2022 року 
та диплом магістра з відзнакою Тара
су Хімічу — майстру спорту України 
з сучасного п’ятиборства, учаснику 
чемпіонату світу, багаторазовому 

призеру всеукраїнських та між
народних змагань із сучасного 
п’ятиборства. Ректор Галина Киричук 
зауважила: «Гордістю нашого універ
ситету є спортсмениміжнародники, 
які сьогодні в таких умовах не лише 
тренуються, а й доводять, що Україна 
— вільна, горда і нескорена країна, 
про яку знає увесь світ».

Артем Мельник подякував за
кладу за підтримку: «Мені завжди 
допомагав наш університет. Дя
кую за знан ня, всебічну допомогу 

та сприяння у підготовці до виїзних 
змагань. Ми мали змогу гарно готува
лися і представляли наш університет, 
нашу область і Україну».

Під час візиту Вадим Гутцайт 
ознайомився зі спортивною базою 
університету. А Тамара Кутек, декан 
факультету фізичного виховання та 
спорту, провела екскурсію Галереєю 
слави Житомирщини, ознайомила з 
етапами розвитку фізичної культури 
і спорту в регіоні, зі спортивними то
вариствами міста та області.

Викладачі фізмату серед 
кращих вчителів міста!

Міністр молоді та 
спорту у ЖДУ
Вадим Гутцайт — Міністр молоді та спорту, президент НОК України 
28 грудня завітав до Житомирського державного університету імені 
Івана Франка. Метою поїздки було ознайомлення зі спортивною ба-
зою закладу та області загалом. Зустрічали Міністра студенти-пере-
можці всеукраїнських та міжнародних змагань, ректор університету, 
професор Галина Киричук, декан факультету фізичного виховання 
та спорту, професор Тамара Кутек, заступник голови Житомирської 
обласної державної адміністрації Юрій Денисовець, голова відді-
лення НОК в Житомирській області Олександр Оніщук, члени ви-
конкому, викладачі університету.

Урочисте нагородження найкращих вчи
телів міста, які здійснювали підготовку учнів 
до олімпіад, турнірів та творчих конкурсів, 
відбулось 27 грудня у Житомирській міській 
раді. 

До списку 60ти нагороджених вчите
лів Житомира увійшли Сергій Жуковський 
та Світлана Постова, доценти кафедри 
комп’ютерних наук та інформаційних тех
нологій, вчителі Наукового ліцею ЖДУ імені 
Івана Франка. Це викладачі, які понад десять 
років працюють з обдарованими учнями Жи
томира на базі Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, проводячи 
гуртки від Житомирського міського центру 
науковотехнічної творчості учнівської мо
лоді.

Окрім постійної роботи з обдарованими 
учнями, доценти успішно здійснюють на
укову роботу, працюють над професійним 
розвитком та беруть участь у конкурсах для 
вчителів і педагогів, є членами журі олімпіад, 
наукових й інтелектуальних конкурсів.

Вітаємо колег! 
Бажаємо їм міцного здоров’я, наснаги у 

подальшій роботі та професійних злетів!

Студентки ЖДУ — призерки чемпіонату 
України зі спортивної аеробіки

Кубок України зі спортивної аеробіки серед дорос
лих проходив з 20 по 21 грудня у Житомирі. Змагалися 
11 команд з Донецької, Житомирської, Запорізької, Івано
Франківської, Київської, Одеської, Тернопільської, Харків
ської, Черкаської, Чернівецької областей та міста Київ.

Команда Житомирщини, куди входили студентки фа
культету фізичного виховання і спорту нашого універси
тету Вікторія Журавська, Ілона Шелест, Ольга Данилюк, 
Аліна Авраменко, посіла ІІ місце.

Вітаємо наших дівчат та бажаємо нових перемог!
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Наш єдиний представник у IUCN Red List

7 грудня — День української хустки. Це неофіційне щорічне свято, що відзначаєтьсфя з метою об’єднання жінок різного віку, фаху та національності для збереження укра-
їнських традицій. Свято, яке започаткували в 2019 році на Вінниччині, підхопили усі регіони України, і сьогодні відзначається на національному рівні.

День української хустки у ЖДУ
Другий рік поспіль у Житомир

ському державному університеті 
відбувається свято української хуст
ки. Реальність внесла свої коректи
ви, тому захід проходив у змішаному 
форматі за участі викладачів кафедри 
ботаніки, біоресурсів та збереження 
біорізноманіття, студентів природни
чого, фізикоматематичного факуль
тетів, ННІ іноземної філології.

Ректорка Галина Киричук привіта
ла учасників: 

– Рада, що це свято стало традиці
єю в нашому університеті. Ця україн
ська хустка, яка є оберегом для бага
тьох родин в Україні та за кордоном, 
віддає часточку свого тепла і допо
магає передати, що ми, українська 
нація, непереможні, самодостатні, 
що ми зробимо все, щоб бути неза
лежними. Дякуємо збройним силам 
України, що сьогодні маємо змогу 
зібратися і відзначати національні 
свята.

Ніна Корево, засновниця свята в 
університеті, завідувачка агробіоло
гічної станції, асистентка кафедри бо
таніки, зауважила: 

– Хустка є символом і оберегом 
для жіноцтва, передається в укра
їнській родині від покоління до по
коління. Вона є оберегом від усього 
лихого.

Марія Масловська, засновниця 
та директорка Музею старожитнос
тей, розповіла присутнім про історію 

української хустки, з якої починало
ся життя українця і нею ж завершува
лося. Українська хустка є виразником 
нашої ідентичності, а її кольори та 
орнаменти мають інформаційне на
повнення, виконують своє конкретне 
функціональне навантаження. Укра
їнські жінки, не знаючи глибини сим
воліки, кодували щастя, добро, багат
ство, нескінченність родоводу своїй 
доньці, онучці. У цьому кодуванні є 
магічна сила української хустки та 
української вишивки.

Про українську хустку складають 
пісні та вірші. Студенти фізикомате
матичного факультету прочитали по
езію, в якій розкривається суть і при
значення хустки.

Наталіна Зелінська, викладачка 
кафедри германської філології та за
рубіжної літератури, розповіла про 
сучасну жінку очима європейців. 

– Ми у вирі подій і під пильною 
увагою світу. Якою ж побачив світ 
українську жінку, яка змушена була 
покинути разом з дітьми країну? Що 
за жінки, які народили і виховали та
ких воїнів? Українки понесли у світ 
свою мову, національну кухню, тра
диції, звичаї, культуру і національний 
одяг. 

А студенти ННІ іноземної філоло
гії, у продовження виступу пані Ната
ліни, розповіли іноземними мовами 
про історію української хустки та її 
місце у світовому мистецтві.

Лариса Шевчук, представниця житомирської малакологічної школи, докторка біологічних наук, професорка кафедри зоології, біоло-
гічного моніторингу та охорони природи, увійшла до складу команди європейських науковців, які оцінюють природоохоронний статус 
двостулкових молюсків!

Охорона рідкісних видів тварин, 
питання збереження біорізноманіття 
загалом – це пріоритетні завдання, які 
стоять перед людством сьогодні. Саме 
для того, щоб реально усвідомлювати 
стан популяцій організмів, тенденції їх 
розвитку, науковці мають проводити 
оцінку популяційних параметрів ви
дів та приймати рішення щодо необ
хідності розробки стратегії охорони.

Найавторитетнішим джерелом 
оцінки статусу світового біорізно
маніття є Червоний список Міжна
родного союзу охорони природи 
(IUCN Red List) – збірник відомостей 

про охоронний статус організмів у 
всьому світі. На сьогодні проводить
ся перегляд та оцінка статусу різних 
видів живих організмів, у тому чис
лі і двостулкових молюсків, які вва
жаються групою тварин, що стрімко 
зникають у світі. До роботи групи єв
ропейських науковців, які оцінюють 
природоохоронний статус двостул
кових молюсків, було запрошено 
представника житомирської мала
кологічної школи, докторку біоло
гічних наук, професорку кафедри 
зоології, біологічного моніторингу 
та охорони природи Ларису Шевчук. 

Долучення фахівця з цієї групи орга
нізмів з України відбулося вперше в 
історії існування IUCN Red List.

Пані Лариса у період з 5 по 9 груд
ня працювала у складі команди на
уковців, які представляли Британію, 
Францію, Португалію, Норвегію, Гре
цію, Швейцарію, Польщу, Італію, Че
хію та інші європейські країни. На
укова зустріч проходила в Італії, в 
місті Вербанія, що розташоване на 
мальовничому озері Маджоре, в Ін
ституті досліджень води. За резуль
татами роботи групи найближчим 
часом на офіційному сайті IUCN Red 

List має з’явитися оновлена інформа
ція, а поки там зазначається, що сайт 
в роботі. Цього разу до документу 
внесено дані про всі види двостул
кових молюсків, які представлені у 
фауні України, що в подальшому до
зволить претендувати на виділення 
фінансування для охорони видів.

До речі, Лариса Шевчук була єди
ним представником України, запро
шеним до роботи європейської ко
манди. Це непересічна подія, це – ще 
одна наша маленька перемога, яка 
наближає Україну до великої ПЕРЕ
МОГИ!

Вітаємо переможців фестивалю 
«Листопад-фест»!
XVII традиційний відкритий фестиваль студентської творчості «ЛИСТОПАД-ФЕСТ» відбувся у дистан-
ційному форматі. Він стартував у День студента та тривав до 3 грудня.

Фестиваль було започатковано 
нашим славетним земляком, поетом, 
композитором, громадським діячем, 
професором університету Володи
миром Шинкаруком. Справу батька 
продовжує народна артистка Укра
їни, доцентка кафедри мистецької 
освіти Ірина Шинкарук.

Цьогоріч у фестивалі взяли участь 
студенти Житомирського державно
го університету імені Івана Франка, 
Житомирського медичного інститу
ту, Державного університету «Жито
мирська політехніка», Бердичівсько
го фахового коледжу промисловості, 
економіки та права, Київського наці
онального університету культури 
і мистецтв.

З нагоди Дня Збройних сил Укра
їни та дня пам’яті Володимира Шин
карука було оголошено результати 
конкурсних виступів. 

У   найчисельнішій номінаці ї 
«Естрадний вокал» І місце розділи
ли студенти ЖДУ імені Івана Фран
ка Сергій Олефір, Надія Кутнякова 
та студентка Житомирського медич
ного інституту Дар’я Астахова. 

У номінації «Академічний вокал» 

здобула перемогу Анна Ковальова 
(ЖДУ імені Івана Франка). 

В інструментальному жанрі пере
можцями стали Олександр Бондар 
та Олександр Шульга (ЖДУ імені Іва
на Франка). 

Авторські твори та власні аранжу
вання були високо оцінені членами 
журі. Переможцями стали Ігор Шид
ловський, Марія Орашкевич та Люд
мила Біленька. 

У  номінації «Прикладне мисте
цтво» було відзначено студентку 
природничого факультету Богінську 
Вероніку, яка презентувала власні 
роботи з деревини. 

Марина Носок (ЖДУ імені Івана 
Франка) та Петрук Петро (БФКПЕП) 
здобули перемогу у номінації «Літе
ратурне читання».

Спеціальні відзнаки отримали На
зарій Осіпчук (КРУКіМ), Оксана Гур
ська, Анастасія Колесник, Роман Ка
ганович, Юлія Шидловська (ЖДУ іме
ні Івана Франка).

Переглянути виступи талановитої 
студентської молоді можна за поси
ланням: https://www.facebook.com/
groups/252552965773144

Профком студентів Житомир-
ського державного університету 
імені Івана Франка оголошує на-
бір на екскурсію вихідного дня - 
Романтичний Львів - 18-19 лютого 
2023 року (2 дні/1 ніч)

У програмі незабутні два дні у 
Львові...

А також:
Державний історикокультурний 

заповідник «Тустань»;
Дрогобич: оглядова екскурсія міс

том (Церква Святого Юра, екскурсія 
на виробництво дрогобицької солі)

Жовква (оглядова екскурсія міс
том, музейзаповідник «Жовківський 
замок»)

Вартість для членів профкому  
800 гривень. 

Окремо сплачується проживання 
(300400 гривень) та вхідні квитки в 
екскурсійні об’єкти: 

ДIКЗ «Тустань»: 50 гривень  сту
денти (ліцеїсти), 90 гривень  дорослі; 

Музейзаповідник «Жовківський 
замок»: 20 гривень  ліцеїсти, 60 гри
вень  студенти, 90 гривень  дорослі.

Профком студентів Житомир-
ського державного університету 
імені Івана Франка оголошує набір 
на екскурсію вихідного дня: «Міс-
це сили: сакральні храми слов›ян 
та ранніх християн»

Екскурсія відбудеться 29 квітня 
2023 року.

Захід проводиться невеликою 
екскурсійною групою до 25 осіб.

У програмі:
Державний історикокультурний 

заповідник «Буша»  сакральне міс
це слов›ян, що зберігає в собі родову 
пам›ять століть і тисячоліть. Тут зна
ходиться унікальний скельний Храм, 
присвячений Великій БогиніМатері;

м. МогилівПодільський;
Лядовський Усікновенський 

скельний чоловічий монастир  мо
настир, розташований на скельній 
терасі 90метрової гори, що височіє 
над Дністром. За переказом, засно
ваний 1013 року святим Антонієм Пе
черським, який повертався з Афону 
й Царгороду до Києва; 

Нагорянський печерний комп
лекс.

Вартість для членів профкому: 650 
гривень. 

Окремо сплачуються вхідні квит
ки та екскурсійне обслуговування 
(100 гривень).

Запис проводять: 
голова профкому студентів 

ЖДУ імені Івана Франка Олег Ан-
тонов 093-571-62-92 

професор кафедри соціальної 
та практичної психології Віктор 
Кириченко 097-940-11-49

Профком ЖДУ запрошує
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Міністерство освіти і науки України
Житомирський державний університет імені Івана Франка

відповідно до Закону України «Про вищу освіту»
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Наказ № 21-К від 19 січня 2023 року
Перелік вакантних посад науково-педагогічних працівників:

ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

ФІЗИКОМАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра фізики та методики її навчання
Доцент – 1 (1,0 ст.) відповідність п.37, п.38 Лі

цензійних вимог, затверджених Постановою КМУ 
№1187 від 30.12.2015р. (не менше 4 пунктів); кан
дидат фізикоматематичних наук за спеціальніс
тю 01.04.15 фізика молекулярних та рідких крис
талів, вчене звання доцента, наявність не менше 
3 публікацій у наукових виданнях, що включе
ні до наукометричної бази Web of Science Core 
Collection/ Scopus; стаж науковопедагогічної ро
боти у закладах вищої освіти не менше 5 років;

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І 
СПОРТУ
Кафедра медико-біологічних дисциплін
Доцент – 1 (1,0 ст.) відповідність п.37, п.38 

Ліцензійних вимог, затверджених Постановою 
КМУ №1187 від 30.12.2015р. (не менше 4 пунк
тів); кандидат біологічних наук, вчене звання 
доцента; наявність не менше 5 публікацій у на
укових виданнях, що включені до наукометрич
ної бази Web of Science Core Collection/ Scopus; 
наявність не менше 5 фахових публікацій за 
останні 5 років; стаж науковопедагогічної ро
боти у закладах вищої освіти не менше 5 років

Доцент – 1 (1,0 ст.) відповідність п.37, п.38 
Ліцензійних вимог, затверджених Постано
вою КМУ №1187 від 30.12.2015р. (не менше 4 
пунктів); кандидат наук з фізичного вихован
ня та спорту, вчене звання доцента; наявність 
не менше 3 публікацій у наукових виданнях, 
що включені до наукометричної бази Web of 
Science Core Collection/ Scopus; наявність не 
менше 5 фахових публікацій за останні 5 ро
ків; стаж науковопедагогічної роботи у закла
дах вищої освіти не менше 5 років

НАВЧАЛЬНОНАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 
ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ
Кафедра англійської мови та прикладної 

лінгвістики
Викладач – 1 (1,0 ст.) відповідність п.37, п.38 

Ліцензійних вимог, затверджених Постановою 
КМУ №1187 від 30.12.2015р. (не менше 4 пунк
тів); кваліфікаційний рівень вищої освіти «ма
гістр»; наявність фахових публікацій за останні 
5 років; стаж науковопедагогічної роботи у за
кладах вищої освіти не менше 3 років;

Кафедра міжкультурної комунікації та ін-
шомовної освіти

Професор – 1 (1,0 ст.) відповідність п.37, п.38 
Ліцензійних вимог, затверджених Постановою 
КМУ №1187 від 30.12.2015р. (не менше 4 пунк
тів); кандидат філологічних наук за спеціаль
ністю 10.02.04 Германські мови, вчене звання 
професора; наявність не менше 3 публікацій 
у наукових виданнях, що включені до науко
метричної бази Web of Science Core Collection/ 
Scopus; наявність не менше 5 фахових публіка
цій за останні 5 років; стаж науковопедагогіч
ної роботи у закладах вищої освіти не менше 
10 років

НАВЧАЛЬНОНАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 
ПЕДАГОГІКИ
Кафедра англійської мови з методика-

ми викладання у дошкільній та початковій 
освіті

Завідувач – 1 (1,0 ст.) відповідність п.37, 
п.38 Ліцензійних вимог, затверджених Поста
новою КМУ №1187 від 30.12.2015р. (не менше 4 
пунктів); відповідність п. 6 ст. 35 Закону України 
«Про вищу освіту»; доктор/ кандидат педаго
гічних наук, вчене звання професора/ доцен
та; наявність публікацій у наукових виданнях, 
що включені до наукометричної бази Web of 
Science Core Collection/ Scopus; наявність не 
менше 5 фахових публікацій за останні 5 років; 
стаж науковопедагогічної  роботи у закладах 
вищої освіти не менше 5 років

Конкурсні процедури на заміщення вакант
них посад науковопедагогічних працівників 
будуть здійснюватись відповідно до Ліцензій
них умов провадження освітньої діяльності, 
затверджених Постановою Кабінету Міністрів 
України від 30.12.2015 року № 1187 (зі зміна
ми та доповненнями); з дотриманням вимог, 
установлених до посад науковопедагогічних 
працівників, для заміщення яких оголошено 
конкурс, Законами України «Про освіту», «Про 
вищу освіту», Професійним стандартом на гру
пу професій «Викладачі закладів вищої освіти», 
затвердженого наказом Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господар
ства України від 23.03.2021 р. № 610, та згідно 

Положення про порядок проведення конкурс
ного відбору для заміщення вакантних посад 
науковопедагогічних, педагогічних працівни
ків Житомирського державного університету 
імені Івана Франка та укладання з ними трудо
вих договорів (контрактів).

Документи приймаються по 18 лютого 
2023 року за адресою:

10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичів
ська, 40, відділ кадрів (каб. 218), тел.  430976

Особи, які не є працівниками Університе-
ту, для реєстрації участі у Конкурсі подають 
такі документи:

 заяву на ім’я ректора Університету про до
пуск до участі в конкурсі, написану власноруч;

заповнений особовий листок обліку кадрів 
із фотокарткою та автобіографію;

 копії документів про вищу освіту, науковий 
ступінь і вчене звання, засвідчені особисто (піс
ля пред’явлення оригіналів);

 копію документу, що засвідчує рівень воло
діння державною мовою (документ про повну 
загальну середню освіту за умови, що такий до
кумент підтверджує вивчення особою україн
ської мови як навчального предмета (дисциплі
ни), або державний сертифікат про рівень воло
діння державною мовою, що видається Націо
нальною комісією зі стандартів державної мови);

 копію паспорта громадянина України, до
відки про реєстрацію місця проживання та 
ідентифікаційного коду, засвідчені особисто 
(після пред’явлення оригіналів); 

 копію трудової книжки, засвідчену кадро
вою службою за основним місцем роботи, із 
зазначенням дати засвідчення (довідка з осно
вного місця роботи);

 список наукових та навчальнометодичних 
праць і винаходів за період науковопедагогіч
ної діяльності протягом останніх п’яти років;

 копії документів, які підтверджують під
вищення кваліфікації (стажування) протягом 
останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, 
свідоцтва, інші передбачені чинним законо
давством України документи);

 мінформацію про рівень наукової та про
фесійної активності; 

 згоду на збір та обробку персональних да
них;

 військовий квиток (для військово зобо
в’язаних).

Науково-педагогічні працівники Універ-
ситету, які претендують на участь у конкурсі 
на ту ж посаду на наступний термін або на 
вищу посаду, подають такі документи: 

 заяву на ім’я ректора Університету про до
пуск до участі в конкурсі, написану власноруч;

 заповнений особовий листок обліку кадрів 
з фотокарткою та автобіографію;

 копії документів про вищу освіту, науковий 
ступінь та вчене звання, засвідчені особисто (у 
разі відсутності у відділі кадрів);

 список наукових та навчальнометодичних 
праць і винаходів за останні п’ять років;

 копію документа про підвищення кваліфі
кації (стажування) за останні п’ять років засвід
чену завідувачем кафедри, на якій він працює 
(для завідувача кафедри – засвідчену прорек
тором з навчальнометодичної та виховної ро
боти); 

 звіт про виконання розділу 3 «Обов’язки 
науковопедагогічного працівника» попере
днього контракту, завірений завідувачем кафе
дри та профільними проректорами для профе
сора/ доцента/ старшого викладача/ виклада
ча/ асистента;  завірений деканом факультету/ 
директором навчальнонаукового інституту 
та профільними проректорами для завідува
чів кафедр;

 інформацію про рівень наукової та про
фесійної активності сформовану із  профілю 
Епортфоліо.

З Положенням про порядок проведення 
конкурсного відбору для заміщення вакант
них посад науковопедагогічних, педагогіч
них працівників Житомирського державного 
університету імені Івана Франка та укладан
ня з ними трудових договорів (контрактів), 
введеного в дію наказом ректора № 119 від 
24.09.2021 року, схваленим вченою радою уні
верситету 24.09.2021 року (протокол № 18), 
можна ознайомитись на офіційному сайті уні
верситету http://zu.edu.ua.

Музей святкує день 
народження

Тут можна провести не одну го
дину, розглядаючи експонати, пори
наючи у спогади та історію. Різнома
нітні глечики, коромисла, справжній 
ткацький верстат, вишиванки, вишиті 
рушники, на яких представлена уся 
Україна в її різноманітті, люльки, ли
чаки, писанки — і це не вичерпний 
список того, що представлено в му
зеї. 

Марія Масловська, засновниця 
музею, з теплом і любов’ю розпові
дає про кожен експонат, чимало з 
яких належать її родині. До свят пані 

Марія проводить майстеркласи. Тра
диційною вже є школа писанкарства 
напередодні Великодня.

Пані Марія зауважила: «Саме спе
ціальність „Українознавство“ дала 
змогу нам зібрати неоціненний ма
теріал, який сьогодні зберігається у 
музеї. Я сподіваюсь, що він ще довго 
слугуватиме на добро і пізнання на
шої прекрасної України... Кожна річ 
— це чиясь душа, чиїсь руки, чиясь 
любов до України, чиясь родина, чи
єсь поклоніння і збереження наших 
цінностей».

Літо. Мураха у рваних в’єт
намках, футболці та бейсбол
ці тягне колоду. Повз пролітає 
бабка, вся така сексапільна, в 
мінібікіні.

Мураха: Бабка, куди летиш?
Бабка: На пляж засмагати.
Мураха: Нуну, ми про це 

читали в школі...
Осінь. Мураха у рваних чо

ботях, брудній куртці та фураж
ці тягне колоду. Повз  пролітає 
бабка в шкіряному пальті, вся 
така пахнюча та наворочена.

Мураха: Бабка, куди летиш?
Бабка: Та прохолодно ста

ло, лечу на Канари, відпочину, 

позасмагаю.
Мураха: Нуну...
Зима. Мураха у валянках, 

кожусі та шапці тягне колоду. 
Повз пролітає бабка в норко
вому манто, вся така розфуфи
рена.

Мураха: Бабка! Куди ти?
Бабка: У клуб. Там сьогодні 

вечір літераторів. Полечу, по
тусуюсь, байки почитаю!

Мураха: Езопа чи Крилова 
будеш бачити?

Бабка: Звичайно, вони мої 
приятелі!

Мураха: Передай їм, що 
вони брехуни!

Музей був освячений у 2011 році на свято Миколая. 
Священник, благословляючи, сказав, що всі, хто будуть у 
цьому музею, матимуть Божу благодать, бо всі речі зро
блені «на добро», в них зберігаються душі наших батьків, 
дідів, хрещених.

Музей старожитностей нашого університету приймає гостей на честь свого дня народження. До му-
зею завітали викладачі, студенти, ліцеїсти, щоб поринути в етнографічне минуле українського народу. 

Бабка та мураха Попелюшка
Жилабула в одній родині Попелюшка. 

Мачуха була у неї напрочуд добра, мила 
та лагідна, все Попелюшку жаліла – сама 
посуд мила, сама свиней годувала, груб
ку та піч сама чистила. Добра душа…

Якось їхній король вирішив провес
ти бал. Хотів він наречену своєму сино
ві придивитися. Запросив усіх жінок та 
дівчат до свого палацу повеселитися та 
потанцювати. Мачуха з рідними дочками 
поїхала на королівський бал, а Попелюш
ку не взяла. Наказала їй рис та гречку пе
ребрати. 

Перебирає зерно Попелюшка, сльо
зи очі застеляють. Але прилетіла до По
пелюшки її хрещена, Фея. Дала їй сукню 
небаченої краси, кришталеві черевич
ки, золоту карету і поїхала Попелюшка 

на бал. 
Увійшла Попелюшка в танцювальну 

залу, музика замовкла, розмови припи
нились та настала тиша. Лише Король пи
тав у міністрів – що за небачена красуня? 
А Попелюшка як почала за звичкою ір
жати на всю залу, та в носі длубатися, та 
дупу свою чухати, а за столом чавкати та 
голосно відригувати… 

Ще задовго до півночі Попелюшка на
пилася та залізла на стіл голою танцюва
ти та сороміцькі пісні співати – ось тут її 
Король і вигнав.

Потім у соцмережах вирішили, що 
король тиран, а мачуха зла баба, бо не 
заступилася за падчерку, а фея – підста
вила Попелюшку. А Попелюшка – страж
даючий янгол.
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ІНФОРМАЦІЙНА 

ВАРТА  
«ЖИТОМИР.INFO»

У сучасному світі важливо бути ін
формаційно підкованим і орієнтува
тися не лише у просторі чи часі, а й 
в актуальних новинах. І якщо раніше 
питання чи користуватися інформа
ційними ресурсами, чи залишатися 
в пітьмі невігластва було свідомим 
вибором кожного, то нині це стало 
щоденним ритуалом, обов’язковим 
пунктом розпорядку дня. Такі ко
рективи у наше життя вніс ранок 24 
лютого, коли наше розмірене мирне 
життя стало з ніг на голову, а люди в 
паніці намагалися стрімголов діста
тися безпечного укриття. Саме тоді, 
попри страх і паніку, свою цілодобо
во роботу розпочали українські ме
діа. Вони стали джерелами інформа
ції, очима народу і його вухами. Саме 
медіа постійно інформували насе
лення та намагалися хоча б трішки 
заспокоїти людей. 

Осторонь не залишились й ме
діа Житомирщини. Вони відчайдуш
но розпочали боротьбу на власно
му інформаційному фронті, аби не 
залишити ворогу жодних шансів на 
перемогу.

Одним з таких онлайнресурсів 
став житомирський інформаційний 
сайт «Житомир.info». З початку ши
рокомасштабного вторгнення жур
налісти ресурсу зіштовхнулися з но
вими викликами часу – роботою нон
стоп. Без вихідних, без відпочинку і 
можливості дати слабину. Змінився і 
формат новин видання.

Інформаційні повідомлення поча
ли виходити частіше. Усі новини сто
сувалися виключно новин з фронтів. 
Перші тижні — це був несамовитий 
потік інформації. Зокрема, щоденні 
брифінги та звіти місцевої та облас
ної влади. Усе коротко та про голо
вне. Та з часом цей натиск став слаб
шати. Люди почали адаптовуватися 
до нових воєнних реалій. І почали 
з’являтися новини про життя області 
та міста, історії про життя в окупації, 
людські розповіді про втечу з пекель
них місць, де точилися запеклі бої. І 
такими історіями сайт наповнювався 
дуже часто. 

Нині ж сайт «Житомир.info» про
довжує інформувати жителів міста та 
області про головні події, які відбува
ються на Житомирщині. Журналісти 
готують статті, репортажі, інфографі
ки, фотозвіти та прямі трансляції, аби 
їхня аудиторія могла відчути ефект 
присутності, ніби вони безпосеред
ньо брали участь у заходах. Актуаль
ними темами, які зараз підіймає ви
дання, стали: «Тема дня», «Допомога», 
«Спорт», «Культура», «Ціни в Жито
мирі», «Новини компаній», «Суспіль
ство», «Дозвілля», «COVID-19» тощо. 
І стосуються вони міста Житомира, 
області, влади, політики, економіки 
та щоденних подій.

Загалом, оновлення стрічки но
вин відбувається кожної півгодини. 
Впродовж дня, у середньому, вихо
дить близько 20ти новин, які стосу
ються життя міста та області. Нови
ни різноманітної тематики та яскраво 
демонструють сьогодення. 

Сайт зорієнтовний на читача 35ти 
років, який полюбляє гортати новин
ну стрічку у вільний від роботи час та 
швидко пробігати очима новини. Тож 
журналісти пишуть лаконічно та до
ступною мовою, суть новини заклада
ють у самий заголовок, аби читачеві 
одразу стало зрозуміло про що йти
меться далі. А тримати увагу читача 
журналісти намагаються своєрідними 
гачками, у вигляді нової додаткової ін
формації. Сайт зручний у користуван
ні і не вимагає до себе багато зайвої 
уваги, що теж неабияк зручно.

Отож, попри складні реалії сього
дення, онлайнвидання змогло про
довжити боротьбу на інформаційно
му ринку та інформувати свою нішу 
читачів, які довіряють колективу ви
дання. Журналісти «Житомир.info» 
формують новинну картину дня та 
тримають оборону інформаційного 
простору Житомирщини.

Шкляр Марина 

Інформаційний путівник Коростенщини

РЕАЛІЇ ЖИТТЯ ВИМУШЕНИХ  
ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ЗІ СХОДУ
Через вторгнення Російської Федерації на територію України з 24 лютого 2022 року більшість грома-
дян були змушені покинути власні домівки та шукати собі прихисток у родичів, знайомих або зовсім 
у чужих людей. Де вони зараз живуть? Як пристосовувались до нового оточення та умов? Чи отриму-
ють соціальну допомогу? Відповіді на ці та інші запитання ми отримали Лисанської Таїсії, яка раніше 
проживала на Луганщині. 

«Новоград.City» у нових реаліях

Інтернетпутівником Коростенського краю 
є онлайн ресурс «КоростеньІнфо». Журналісти 
сайту активно пишуть про життя міста та району. 
Подаючи новини про підприємства району, дер
жавні установи, банки, громадські організації, на
вчальні заклади, магазини, заклади громадського 
харчування та публікують різноманітну довідкову 
інформацію. 

Аудиторією сайту є жителі Коростеня та району, 
а також всі охочі дізнатися про більше про місто 
чи приїхати сюди на відпочинок. Якщо ж говорити 
середньозваженого читача, то це середньостатис
тична жінка 35ти років, що проживає у Коростені, 
ходить на роботу, займається домашніми справа
ми, цікавиться подіями міста та району, активно 

користується Інтернетом та регулярно проглядає 
стрічку новин. 

Характер новин на сайті – місцевий, стосується 
лише одного міста та району. Інформація загаль
нодоступна, текст написаний простою мовою, яку 
може сприйняти читач з будьяким рівнем освіти. 
Загалом, можна вважати, що сайт поділяється на 
дві частини: місто та район.

У частині, яка стосується міста, домінують такі 
рубрики: «Органи влади», «Державні органи», 
«ЖКГ міста», «Транспорт міста», «Медичні закла
ди, «Освіта», «Фонди, соціальні служби», «Торгівля 
в місті», «Телефонний довідник», «Почтові відділен
ня», «Карта Коростеня», Культура і спорт», «Вули
ці та райони міста», «Засоби масової інформації», 

«Громадські організації» тощо.
У частині сайту, яка стосується району, здебіль

шого пишуть про таке: «Про район», «Органи вла
ди району», «Телефонний довідник району», «Під
приємства району», «Медицина району», «Освіта 
в районі», «Культура та спорт району», «Транспорт 
району», «Поштові індекси сіл району», «Карти Ко
ростенського району» та «Села Коростенського ра
йону».

Сайт «КоростеньІnfo» – це сайт, який заоща
джує час і сили коростенців під час пошуку будь
якої інформації, а також допомагає людям вирішу
вати їхні справи та проблеми, не виходячи з дому.

Марина Шкляр

– Розкажіть про себе. З якого міс-
та Ви виїхали і де зараз проживаєте? 

– Я пенсіонерка, 1953 року наро
дження. Приїхала з мальовничого 
міста на сході України – Кремінна. 
Наше місто славиться озерами, річ
ками Красна та Сіверський Донець 
та хвойними лісами. Через це наше 
місто називають «Легенями Донба
су». На початку війни у 2014 році ми 
були на межі вторгнення, але біда 
нас оминула. А вже з 24 лютого 2022 
року місто опинилось в окупації та я з 
сім’єю вимушена була покидати влас
ну домівку. Спочатку виїхали та зна
йшли тимчасове житло у с. Давидів 
Львівської області, а зараз вже шос
тий місяць орендуємо житло у с. Ку
пище Житомирської області. 

– Як саме проходила евакуація 
з Вашого міста? 

– Було страшно виїжджати. Усюди 
повідомляли про розстріли мирних 
жителів, які на власних транспорт
них засобах хотіли виїхати з міста. 
Але розуміла, що залишатись у цен
трі бойових дій було ще страшніше 
та небезпечніше. Страшенно пере
живаючи, ми з родиною виїжджали 
евакуаційними автобусами у супро
воді ДСНС та поліції. 

– Чи залишились рідні на оку-
пованій території? Як підтримує-
те зв’язок з ними?

– Так, залишилася молодша донь
ка зі своєю сім’єю та мій чоловік, 
який за станом здоров’я не зміг ви
їхати. На початку повномасштабного 
вторгнення ще мала змогу по теле
фону почути їх голоси та дізнатись 
про ситуацію у місті, але останнім ча
сом зв’язку там немає і можливості 

зв’язатись з ними теж. 
– Які виплати Ви отримуєте від 

держави та міжнародних органі-
зацій? 

– Від держави отримую щомісяч
ну виплату ВПО у сумі 3000 гривень, 
бо маю II групу інвалідності. На між
народні виплати реєструвалась, але 
допомога ще не надходила. 

– Чи вистачає Вам цієї грошової 
допомоги?

– Більшменш вистачає на основні 
потреби та й діти допомагають. 

– Чи отримуєте Ви гуманітарну 
допомогу? Як часто?

– Отримую гуманітарну допомогу 
від сільської ради та місцевих орга
нізацій раз на місяць. Зазвичай, це 
продуктові набори, гігієнічні засоби 
та одяг. 

– Як війна вплинула на Ваш 

моральний і психічний стан? 
– Досі не можу усвідомити, що ві

йна охопила нашу країну, вмирають 
воїни, мирні мешканці та діти. Важко 
читати новини і бачите своє зруйно
ване місто. Ще важче розуміти, що 
там залишились рідні, зв’язку з якими 
не маю зараз. Як вони там? Чи живі? 
Чи мають де ночувати? Що їсти? Ця 
невідомість та трагічні події у держа
ві дуже впливають на моє здоров’я та 
психіку. 

– Чи плануєте повертатися до-
дому після закінчення війни? 

– Так, планую. Треба нам усім ві
рити у перемогу та повертатися до 
нормального життя, відбудовувати 
державу, міста, власні домівки, бо, 
нажаль, багато покладено життів за
ради майбутнього у мирній Україні. 

Левкович Дарина 

У сучасному світі електронні видання здобули 
особливий попит і прихильність читачів. Бо де б ти 
не був, завжди зможеш бути в курсі подій. Найсві
жішу інформацію зможеш отримати у кілька кліків. 

Особливим попитом електронні ресурси ко
ристуються у невеличких містах, зокрема, таких 
як Звягель. Уже кілька років там функціонує сайт 
«Новоград.City». Ймовірно, у когось виникне запи
тання: «Чому назва ресурсу не співзвучна з назвою 
міста, як доволі часто буває?». А відповідь на це за
питання можна знайти на сайті. Донедавна місто 
Звягель носило назву НовоградВолинський. Змі
ни топонімів та перейменування не обійшло ма
леньке містечко стороною і йому повернули іс
торичну назву, про що журналісти цього видання 
писали. І, навіть, розповіли цілу історію.

Отже, сам електронний ресурс поєднує в собі ха
рактеристику масового та соціального інформацій
ного сайту. В основному, містить в собі повідомлен
ня інформаційного характеру. Деколи публікується 

реклама, скарги, тобто той вид інформації, що зби
рає навколо себе велику кількість обговорень.

Сайт за місцем видання є районним, тобто зде
більшого публікує інформацію районного рівня. 
Розповсюджується у мережі Інтернет. Тож доступ 
до нього мають усі охочі та зацікавленні особи. За 
часом оприлюднення інформації сайт не має обме
жень. Конкретне політичне спрямування відсутнє, 
просто поширюють новинну інформацію. Інфор
мація оновлюється щоденно. Кількість публікацій 
залежить від наявності інформації, а також подій 
та явищ, що відбуваються у місті та районі. Тема
тика публікацій сайту різноманітна. За мовою сайт 
одномовний, виключно україномовний. Метод від
творення інформації різноманітний: текстівка, ілю
страції, відео. Першість подання інформації буває 
як первинною, так і вторинною. Аудиторія – масо
ва та соціальна.

Однак,  з  початку широкомасштабного 
вторгнення ворога, ресурс почав подавати і 

всеукраїнські новини, публікувати обласні події. 
Наголошу і на тому, що функціонал сайту збіль
шився. Журналісти перейшли на нову віртуальну 
площину, а саме у Телеграм. Створили цілий канал, 
де збирають обговорення, публікують важливі по
відомлення, оголошення, попередження, застере
ження та важливу для містян інформацію. Разом з 
переходом на нову площину, у сайту додалися чи
тачі, що користуються порадами та оголошеннями, 
які останнього часу почали з›являтися все частіше, 
а також не оминають важливі попередження, які 
стосуються комфортного побутового життя.

Отже, можемо зробити висновок. Нові реалії 
та стан війни дали нове дихання сайту «Новоград.
City». Журналісти сайту продовжили писати про 
місто та район, про все, що в ньому відбувається, 
а також підтримують бойовий дух своїх читачів, пу
блікуючи цікаві історії і меми, які описують різні 
актуальні життєві ситуації.

Марина Шкляр

Мене звати Будько Іванна, я студентка 44 групи ННІ філології та журналістики. Відколи навчилася читати й писати, я мріяла стати пись-
менницею й закарбувати своє ім’я в літературі. Але вперше спробувала себе в поезії в чотирнадцять років, і відтоді рима ніби сама йде 
до рук. Проте я відчула справжню волю думки, пишучи саме прозові твори. Підтримка друзів та рідних дала мені сили, сміливість та на-
тхнення для творчості, щирої, нестримної.
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Мрія
Розтрушує зорі небо нічне.
Гей, загадуй бажання!
Ніби просте, але і складне
Перед хлопцем стало завдання.
«Що ж тут гадати?  спитаєте ви,
Можеш ти все забажати.
Гору цукерок, море халви,
Навіть не треба й питати»
Ні, цей хлопець такого не хоче,

Немає у мріях цього.
Він би на інше погодивсь охоче,
Високе бажання його.
Не довго думав хлопчина малий,
Підняв руки в щирій молитві.
Боролись в душі його безліч стихій,
Нема переможця в тій битві.
Він хотів більш за все в світі цім
Миру для України,
Щоб живими вернулись додому бійці,

Обійняли велику родину.
Щоб ніколи ніхто не почув
Пострілів, криків від болю.
Щоб народ про війну все забув,
Щоб здобув довгожданную волю.
Які дивні дитячії мрії
В цей тяжкий, темний час.
Мир у рідній країні 
Найкращий дарунок для нас.
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