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ОСНОВНІ ПОДІЇ РОКУ 

НАДЗВИЧАЙНИЙ І ПОВНОВАЖНИЙ ПОСОЛ ІНДІЇ В 
УКРАЇНІ МАНОДЖ КУМАР БХАРТІ ВІДВІДАВ ЖДТУ 

14 лютого 2018 року Житомирський державний 
технологічний університет відвідав Надзвичайний і 
Повноважний Посол Індії в Україні Манодж Кумар 
Бхарті. У рамках візиту відбулася зустріч із 
керівництвом ЖДТУ та надзвичайно цікава лекція 
для студентів на тему «Індія і світ». 

Під час бесіди зі студентами університету пан 
Посол розповів про Індію – країну, де виникла одна 
з найдавніших людських цивілізацій, країну,  
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культура якої є однією з найстаріших і найрізноманітніших культур світу. Студенти 
дізналися про історичні та культурні особливості Індії, а також про високий рівень 
демократії та економічного розвитку у сучасності. 

Студенти ЖДТУ виявили зацікавленість у можливих напрямах співпраці Індії та України в 
освітньому та науковому просторі. Пан Посол повідомив, що Україна є досить привабливою 
країною для індійських інвесторів та перспективною для торговельних зв’язків. 

Манодж Кумар Бхарті зазначив, що туристичні подорожі громадян Індії в Україну є дуже 
перспективним напрямом для української економіки. 

Студенти були вражені продемонстрованими паном Послом методами математичних 
обчислень без використання калькулятора. 

Окремо Манодж Кумар Бхарті поспілкувався з іноземними студентами ЖДТУ, що 
прибули із Бангладешу, та зауважив, що питання навчання студентів із Індії в ЖДТУ є 
актуальним та досить перспективним. 

ВІЗИТ ДО ЖДТУ ЗАСТУПНИКА МІНІСТРА ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 

16 лютого 2018 р. з дружнім візитом  до Житомирського 
державного технологічного університету вже вдруге завітав 
заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України 
Михайло Тітарчук. Відбулася надзвичайно цікава зустріч та 
з’явилося багато нових ідей для реалізації.  

Михайло Тітарчук зустрівся зі студентством та професорсько- 
викладацьким складом університету. Зустріч пройшла жваво в 
приємній дужній атмосфері, під час якої заступник Міністра 
економічного розвитку і торгівлі України був приємно вражений 
здобутками студентів та розвитком університету. В своїй промові 
він наголосив, що саме за такими студентами є майбутнє нашої 
країни. 
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ПІД ЧАС ПІДПИСАННЯ МЕМОРАНДУМУ МІЖ МОН ТА YEP 
РЕКТОР ЖДТУ ПРЕЗЕНТУВАВ ДОСВІД РОБОТИ БІЗНЕС-

ІНКУБАТОРА У ВИШІ 
Від ідеї до бізнесу – Міністерство освіти і науки України та YEP розвиватимуть стартапи 

та інноваційне підприємництво у вишах. Меморандум про співробітництво та взаємодію 
між МОН та ГО «Платформа інноваційного партнерства» (YEP) 12 березня 2018 року 
підписали Міністр освіти і науки Лілія Гриневич та голова YEP Андрій Заікін.  

Задля забезпечення потреби студентів і випускників у набутті навичок підприємництва, 
організації самозайнятості 3 жовтня 2017 року в ЖДТУ було презентовано академічний 
бізнес-інкубатор YEP, що став першим у регіоні. Вже 20 жовтня було забезпечено 
менеджмент та запуск роботи академічного бізнес-інкубатора YEP – HUB на базі ЖДТУ – 
пілотного в регіоні. 

Менше ніж за місяць YEP в університеті виступив інноваційною екосистемою підтримки 
та розвитку молодіжного підприємництва. Проведено набір проактивних учасників, 
сформовано команду та забезпечено їх навчання у межах проекту як на базі ЖДТУ, так і на 
базі NAU-HUB. 

Місією YEP є розвиток потужної екосистеми для розвитку молодіжного підприємництва в 
Україні, партнерство держави, науки, бізнесу, венчурних фондів, освіти та експертного 
середовища, впровадження навчання підприємництву. 

ПОСИЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ УЧАСНИКІВ БІЗНЕС-ІНКУБАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ 
ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ ПІДТРИМКОЮ ЖДТУ В ЧАСТИНІ: 

– тренінгів з підприємництва для студентів, що тільки задумуються про старт власної 
справи; 

– спільноти однодумців, які теж прагнуть працювати над своїми проектами; 
– забезпечення підтримки сучасної освітньої платформи; 
– комфортного місця для роботи над проектом прямо в університеті з відповідним 

мультимедійним обладнанням (коворкінг); 
– допомоги (фахової) з проектом на всіх етапах; 
– роботи над власним стартапом з локальними та міжнародними бізнес-експертами; 
– всебічної підтримки участі у головних стартап подіях країни разом з успішними 

підприємцями. 
За період функціонування бізнес-інкубатору забезпечено запуск двох програм, одна із 

яких YEP Starter реалізується спільно з Університетом Тарту (Естонія). Прийнято участь в 
Innovation Market – найбільшому міжнародному інноваційному заході в Україні. А також 
презентовано Літню Школу. 

За 5,5 місяців сформовано операційну команду та підготовлено 4 стартапи. 

https://news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/9b5727a8-fbfa-4e22-88a9-c176e7aad3d1.jpeg
https://news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/6b34893f-a0d8-4996-b903-8b8fc1d97518.jpeg
https://news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/309af833-ae20-43eb-993b-f4fbef2ff8d0.jpeg
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ПІДПИСАННЯ МЕМОРАНДУМУ ПРО НОВІ НАУКОВІ ТА 
ОСВІТНІ ПРОЕКТИ З СІЛЕЗЬКОЮ ПОЛІТЕХНІКОЮ (ПОЛЬЩА) 

11 жовтня 2018 року під час зустрічі з ректором 
Сілезької політехніки, przewodniczący Senatu – prof. dr 
hab. inż. Arkadiusz Mężyk, prof. zw. PŚ (R) було 
підписано Меморандум про нові наукові та освітні 
проекти з Житомирським державним технологічним 
університетом. Університети співпрацюють з 2011 року, 
реалізували та працюють над такими проектами: 

1. Темпус: 517374-TEMPUS-1-2011-1-RU-TEMPUS-JPCR 
"Комунікаційні і інформаційні технології для  
 забезпечення безпеки і ефективності транспортних потоків: європейсько-українська 

магістерська і докторська програми з інтелектуальних транспортних систем" (2011–2014); 
2. Еразмус+/КА1 – «Міжнародна Кредитна Мобільність» 2016–2018, 2017–2019, 2018–2020; 
3. Еразмус+/Розвиток потенціалу вищої освіти: 585832-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP 

“Магістерська програма з смарт-транспорту і міської логістики” (2017–2020). 
Також в межах наукової конференції запросили Почесного Професора Житомирського 

державного технологічного університету Хенрика Джвігола, Професора Сілезької 
політехніки у м. Глівіце (Польща), автора понад 200 наукових публікацій, керівника 
науково-дослідних проектів у Сілезькій Політехніці; рецензента та опонента докторських та 
кандидатських дисертацій; рецензента науково-дослідних праць; Члена Академії наук 
(Польща); автора програм з реструктуризації підприємств (Республіка Польща) до ЖДТУ з 
метою проведення лекцій для науковців та магістрів університету. 

МІЖНАРОДНИЙ СЕРТИФІКАТ ISO 9001:2015 – 
ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВИСОКОГО РІВЕНЯ СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В ЖДТУ 
31 серпня 2018 року під час засідання зборів трудового колективу університету за 
результатами незалежного аудиту системи управління університетом було вручено 
Міжнародний сертифікат ISO 9001:2015, що підтверджує високий рівень системи 
управління якістю. Університет впевнено розвивається, тому було схвалено історичне 
рішення про створення двох нових факультетів: Факультету комп’ютерно-інтегрованих 
технологій, мехатроніки і робототехніки та Факультету публічного управління та права. 
Також створені нові кафедри та підтримано рішення про початок процедури ліцензування 
нових спеціальностей в університеті.  



У листопаді до Житомирського державного 
технологічного університету завітали почесні гості – 
Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Корея 
в Україні Лі Янг Гу. Протягом року, що минає, 
відпрацьовувалися спільні проекти, які будуть 
реалізовані в університеті за підтримки Посольства 
Республіки Корея в Україні. Також науковці 
університету брали активну участь у багатьох форумах, 
конференціях та інших заходах, що проводилися 
Посольством Республіки Корея. Під час візиту до 
 університету Надзвичайний і Повноважний Посол погодив для реалізації пропозиції від 
університету, а також запропонував подальші напрями співпраці. Дякуємо пану Лі Янг Гу за 
дружнє ставлення та цікаву зустріч. 

Офіційний робочий тиждень  

23 листопада завершився теплим 

спілкуванням з нашими корейськими 

партнерами.  

На запрошення Посла Кореї в Україні 

разом з представниками українських 

університетів відвідали його резиденцію, де 

обговорили нашу подальшу співпрацю в 

галузі освіти. Попереду багато роботи. 

Впевнений, що завдяки наполегливій праці 

та підтримці Кореї, Україна переможе. 

І ЩЕ ОДНА ДРУЖНЯ ЗУСТРІЧ ПРЕДСТАВНИКІВ ЖДТУ З 
ПОСЛОМ РЕСПУБЛІКИ КОРЕЯ В УКРАЇНІ В ЙОГО РЕЗИДЕНЦІЇ 

ПОСОЛ РЕСПУБЛІКИ КОРЕЯ В УКРАЇНІ ВІДВІДАВ ЖДТУ 
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2287172251531788&set=a.1397527303829625&type=3&eid=ARBLPFsuxrwCoj4qzYx8Tk9WpNgsJU2fxJGW5Y8twFZetGY3fBVe_XJEgwf-e75FjKbeyhbZ-vlqNlwU
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ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
ТА ГОЛОВА НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З 

ПИТАНЬ ДЕРЖСЛУЖБИ ВІДВІДАЛИ ЖДТУ 

У рамках робочого візиту до Житомира віце-прем’єр-
міністр України з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-
Цинцадзе та голова Нацагентства України з питань 
державної служби Костянтин Ващенко відвідали 
Житомирський державний технологічний університет. На 
паралельних лекціях студенти та викладачі обговорювали 
із високопосадовцями процеси євроінтеграції та 
реформування держслужби. 

У своєму виступі віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе говорила про можливості впливу на зміни в країні, 
про небайдужість і відповідальність, яку кожен з нас несе для того, щоб побудувати ту 
європейську мрію, яку ми для себе обрали в 2014 році і продовжуємо реалізовувати. 
Конкретику і деталізацію змін, з якими пов’язаний процес Євроінтеграції. Студентам цікаво 
знати, що заважає ефективній побудові інституцій – це, напевно, одна з найболючіших 
сфер, що інституції не є такі досконалі і спроможні реалізовувати державну політику в 
різних галузях, і ми зараз її відбудовуємо, а подекуди будуємо просто наново. 

Голова Національного агентства України з питань державної служби Костянтин Ващенко 
розповів про те, що ефективний державний службовець – це навчений державний 
службовець, з розвиненими компетентностями. До того ж, не лише зі знаннями законів, а і 
такими компетентностями, як лідерство, комунікативні навички, вміння приймати рішення, 
аналізувати проблему, пропонувати альтернативи, шукати і оцінювати ризики від 
впровадження тих рішень. Тобто, все це, чого не навчають, як правило, ні у школі, ні в 
університетах, і дуже важливо, запровадивши цю спеціальність, підходити максимально 
зважено до кожного студента. Студенти ж мають бути допитливими і отримувати ті знання, 
які допоможуть бути ефективними державними службовцями. 

В університеті навчається 400 державних службовців за магістерською програмою 
підготовки «Публічного управління та адміністрування. 

Після виступів високопосадовці побачили, як університет не на словах і теорії, а на 
практиці навчає студентів професійним навичкам, здобувши які, випускники будуть 
затребуваними на ринку праці. 
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                                     У Житомирському державному технологічному університеті  
                                      29 вересня 2018 року відбувся другий фестиваль науки і техніки 
                                      SpaceTechFest. 

                                    Започаткували щорічний фестиваль Житомирський державний  
                                      технологічний університет, Музей космонавтики ім. С.П. Корольова,  
                                      Асоціація музеїв космонавтики, за підтримки Управління культури та  
       туризму Житомирської обласної державної адміністрації та  
                                      Управління у справах, сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської 
       ради. 

На Житомирян очікували різноманітні цікаві локації: роботи, дрони,                                       
виставка військової техніки, віртуальна та доповнена реальність,                                       
авіатренажер, планетарій, виставка науково-технічної творчості       студентів та учнів  
шкіл, виставка коштовного і декоративного каміння. В рамках фестивалю відбулася 
виставка “ФОРТ ЗБРОЯ УКРАЇНИ”, демонструвалося обладнання Збройних сил України, 
Міністерства з надзвичайних ситуацій та Національної поліції України, працювали 
криміналістична, вибухотехнічна та кінологічна лабораторії. 

У рамках заходу в ЖДТУ також відбулася велика кількість лекторіїв, воркшопів та 
майстер-класів: 

– Круглий стіл «ЗНО та ВСТУП-2019» для абітурієнтів; 
– «Хто такий Frontend розробник?»;   
– Демонстраційний стенд кібератак;   
– Обробка інформації з космічного апарату та безпілотника;   
– Радіогра з елементами моніторингу ефіру;   
– Симулятор керування тролейбусом;   
– Квести “Політ на Марс”, “Пошук метеоритів” та ін.;   
– Виставка стрілецької зброї;  
– Воркшоп “Побудуй свій офіс управлінця”;   
– Друге життя старих речей;   
– Квест з вивчення іноземних мов;   
– Настільні ігри “Інтелект ХХІ століття»;   
– Майстер-класи з виготвлення родинних подарунків та  
   “Ляльки-мотанки” 
– “Життя під мікроскопом”;   
– Турнір бейблейдів: швидкість мислення;   
– Бізнес для тебе: 3-D формат та багато іншого;   
Фестиваль зібрав більше 5000 відвідувачів з усієї області, кожен з яких зміг для себе 
відкрити щось нове і корисне. 

SpaceTechFest –  
ДРУГИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ І ТЕХНІКИ ВІДБУВСЯ В ЖДТУ 
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НАВЧАННЯ 
НАУКА 
МОБІЛЬНІСТЬ 
FREETIME 

ПЕРШИЙ ПРОРЕКТОР ЖДТУ У СКЛАДІ ПРЕЗИДІЇ РАДИ 
ПРОРЕКТОРІВ ІЗ НАУКОВОЇ РОБОТИ ЗВО ТА  

ДИРЕКТОРІВ НУ МОН УКРАЇНИ 

Рада проректорів з наукової роботи закладів вищої освіти (ЗВО) та директорів наукових 
установ (НУ) Міністерства освіти і науки України створена з метою забезпечення вирішення 
стратегічних завдань наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності ЗВО та НУ як 
важливого фактору інноваційного розвитку держави.  Рада є постійно діючим дорадчим 
органом МОН України. Голова Ради і його заступники здійснюють свою діяльність на 
громадських засадах і представляють різні регіони України. 

Перший проректор Житомирського 
державного технологічного 
університету д.е.н., проф. Оксана 
Вікторівна Олійник  обрана до 
складу Президії Ради проректорів із 
наукової роботи закладів вищої освіти 
та директорів наукових установ МОН 
України. 

СТУДЕНТИ ТА ВИКЛАДАЧІ ЖДТУ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У 
НАЙБІЛЬШІЙ ІТ-КОНФЕРЕНЦІЇ УКРАЇНИ – IFORUM 2018 

25 квітня 2018 року у Міжнародному виставковому центрі в  
м. Києві пройшла найбільша ІТ-конференція в Україні, в якій 
активну участь взяли представники Житомирського державного 
технологічного університету. 

Цьогорічна конференція “iForum 2018” відбувалася за дев’ятьма основними напрямами 
(Інтернет-Бізнес, Стартапи, Реклама і Просування, Інтернет-Технології, Освітні технології 
майбутнього, Інновації, Блокчейн, Digital Fun, CRM) з тематичними виступами, які 
проходили одночасно в декількох залах. Найбільшу цікавість учасників викликали доповіді 
у секції “Інтернет-технології”, “Освітні технології майбутнього” та “Інновації”. 

Команда YEP ZSTU разом з лабораторією робототехніки Mech.Lab представляли 
розробки, виконані студентами ЖДТУ. Серед високотехнологічних прототипів та розробок 
науковців ЖДТУ на експозоні «Місто Майбутнього» було представлено 2 пневмороботи та 
квадрокоптер. Резиденти інкубатору розповіли, як саме працюють пневмороботи: «Під 
управлінням комп’ютера компресор стискає повітря, що потрапляє в циліндри, і спричиняє 
рух окремих елементів робота». На перший погляд досить легко, проте, насправді, це дуже 
складна схема, що має вражаючий результат. 

https://news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/31248056_1727844767281907_539269247507890176_n.jpg
https://news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/30167643_480766405689023_190041264106653140_o.jpg
https://news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/31389704_221189651970744_5014015464972484608_o.jpg
https://news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/31301982_221189555304087_794105746127060992_o.jpg


ЖДТУ ТА ЖИТОМИРСЬКА МИТНИЦЯ ДФС ПІДПИСАЛИ 
МЕМОРАНДУМ ПРО ПАРТНЕРСТВО ТА СПІВРОБІТНИЦТВО 

Ректор ЖДТУ Віктор Євдокимов та в.о. начальника Житомирської митниці ДФС Сергій 
Гринчук підписали Меморандум про партнерство та співробітництво.  

Меморандумом передбачені дії спрямовані на формування умов для розвитку та 
удосконалення теоретичних, науково-технічних та організаційних засад основної діяльності 
сторін на основі сприяння науково-технічному прогресу, підвищення якості підготовки 
фахівців, створення сприятливих умов для реалізації інтелектуального потенціалу. 

Керівники Житомирської митниці ДФС та Житомирського державного технологічного 
університету домовилися про конструктивні партнерські зв’язки. 

ЗАСІДАННЯ РАДИ З ПИТАНЬ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ПРИ 
ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ВІДБУЛОСЯ НА БАЗІ ЖДТУ 
В Житомирському державному технологічному університеті за 

участі Голови обласної державної адміністрації 13 грудня відбулося 
засідання Ради з питань залучення інвестицій при 
облдержадміністрації. 

Під час засідання Ради меморандум про співробітництво 
підписали ректор ЖДТУ Віктор Євдокимов та міський голова Сергій  
 Сухомлин. Міський голова переконаний, що без таких закладів як ЖДТУ майбутнє 

Житомира неможливе. Програма дуальної освіти, яка реалізується в університеті це – те, що 
потрібно і бізнесу, і будь-якому університету. Для роботодавців це можливість заздалегідь 
підготувати кадри, для студентів – отримати практичний досвід роботи в період навчання. 
За словами Сергія Сухомлина міська влада готова підтримувати ініціативи та розробки 
ЖДТУ, які після засідання продемонстрували присутнім. Серед представлених розробок 
найбільшу зацікавленість у міського голови викликав симулятор для навчання водіїв 
тролейбусів, розроблений студентами ЖДТУ. 
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НАУКА 
МОБІЛЬНІСТЬ 
FREETIME 

ZSTU FEST –  
ДО ДНЯ НАРОДЖЕННЯ УНІВЕРСИТЕТУ 

В межах святкування Дня народження Університету декан факультету інформаційно-
комп’ютерних технологій, Морозов Андрій Васильович, представив виставку своїх 
фоторобіт, яка показувала Житомир з тієї сторони, з якої ми його побачити не можемо, з 
висоти пташиного польоту. А на вулиці студенти влаштували справжній феєрверк фарб з 
нагоди Дня народження університету. 

З нагоди 58 річниці ЖДТУ в університеті був проведений вже 
традиційний фестиваль під відкритим небом «ZSTU FEST».   

На фестивалі було представлено багато локацій, серед яких: 
гра для дітей та дорослих від компанії «Рудь», квест для дітей від 
«Akari». Також студенти могли поласувати смаколиками біля 
фудтреків. Під кінець фестивалю на студентів чекав концерт 
просто неба від популярного рок-гурту «Вікторія». 

На свято завітали гості з міської та обласної адміністрації, які 
привітали студентів та колектив університету зі святом. 

Також було урочисте відкриття реконструйованої актової зали, 
яка на сьогодні може одночасно вміщувати близько 600 осіб.  

Вже традиційно для університету був проведений захід 
«Студентський Олімп» – нагородження кращих студентів, які 
мають досягнення в освітній, спортивній, науковій чи культурній 
сферах.  
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РОБОЧИЙ ВІЗИТ РЕКТОРА ЖДТУ ДО НІДЕРЛАНДІВ 

За сприяння Посольство Королівства Нідерланди в Україні ректор Житомирського 
державного технологічного університету Віктор Євдокимов прийняв участь у стаді-турі до 
Нідерландів, який відбувся з 01.06-04.06.2018 р. За час поїздки відбулося ряд надзвичайно 
корисних зустрічей в урядових та неурядових організаціях щодо просування STEM освіти. 
Досвід, яким з нами поділилися колеги з Нідерландів, є для нас дуже корисним і ми 
прикладемо максимум зусиль, щоб реалізувати його і у своєму університеті за підтримки і 
допомоги STEM Coalition Ukraine. 

УЧАСТЬ ЖДТУ У DIGITAL FORUM FOR CIVIL SOCIETY: MEDIA 
AND TECHNOLOGY FOR GOOD GOVERNANCE 

Одним із пріоритетних напрямів стратегії розвитку 
університету є підвищення обізнаності в питаннях безпеки 
та прозорості в Інтернеті, ролі медіа та технологій у сфері 
розвитку громадянського суспільства та належного 
врядування, то участь у  Міжнародному Цифровому 
Форумі для Громадянського Суспільства: «Медіа та 
Технології для належного врядування» як  платформи для 
дискусії та обміну досвідом стало приємним бонусом для 
наших студентів та викладачів. 

Форум відбувся в межах Академії цифрової безпеки та роботи з даними для 
громадянського суспільства, яка була спрямована на зміцнення цифрових компетенцій 
молоді. Виступ Джулії Уорд (Депутата Європейського Парламенту (Велика Британія), члену 
Комітету з питань культури, освіти та громадянського суспільства) «Brexit. Вплив сучасних 
медіа-систем»   та презентація «Академії цифрової безпеки та роботи з даними для 
громадянського суспільства» стало знаковим початком нових проектів у 
ЖДТУ.  Оскільки Digital Academy – міжсекторальний проект на перетині IT, медіа, 
неформальної освіти та належного врядування, то для нашого університету участь у таких 
заходах є гарною можливістю представити себе на міжнародному рівні своїми 
технологічними інноваціями та студентськими дослідженнями у сфері безпеки. 



ПРОФЕСОР ІЗ “FORBES” РОМАН ШЕРЕМЕТА В ЖДТУ 

16 травня в День науки у ЖДТУ в рамках молодіжного 
проекту “Мрій! Дій! Надихай!” лекцію “Як стати Україні 
успішною”  прочитав професор Роман Шеремета – 
відомий український науковець, якого торік “Forbes” 
назвав одним із двох найкращих українських економістів, 
нині доцент Школи менеджменту Уезерхед при 
Університеті Кейс Вестерн Резерв (США). Пан професор 
зауважив на те, що саме Реформація вплинула на 
економічне зростання Європи, виокремив основні уроки, 
  які можна запозичити для України, базуючись на історичному досвіді Європи. Актуальність 
теми підтвердила дискусія після лекції. Також було презентовано книгу “Реформація: успіх 
Європи і шанс для України”. 

УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 
ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ У КОНФЕРЕНЦІЇ З 

НАГОДИ 20-РІЧЧЯ ПРОГРАМИ МЕРЕЖНИХ АКАДЕМІЙ CISCO 
25 січня 2018 року на базі Українського офісу Cisco у м. Києві 

відбулася важлива для галузі ІТ України подія – конференція з 
нагоди 20-річчя програми  мережних академій Cisco. У цій події 
взяли участь представники Житомирського державного 
технологічного університету – інструктори локальної мережної 
академії Cisco ЖДТУ завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та 
кібербезпеки Єфіменко Андрій Анатолійович та співробітник тієї 
ж кафедри Миколайчук Вадим Володимирович. 

Отримані під час конференції знання та досвід дають 
можливість в межах локальної мережної академії Cisco ЖДТУ 
наповнити навчальні дисципліни новітнім професійно-
орієнтованим змістом. Кафедрою комп’ютерної інженерії та 
кібербезпеки вже почата робота з включення у програми 
навчальних дисциплін спеціальностей факультету 
інформаційною-комп’ютерних технологій матеріалів нових курсів 
Cisco «Introduction to CyberSecurity», «CCNA Cybersecurity 
Operations», «Python Essentials». 
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https://news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/01/01_dsc_1401_.jpg
https://news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/01/14_parferova_dsc_1275_.jpg
https://news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/01/08_morozov_dsc_1253_.jpg
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УЧНІВСЬКА ОЛІМПІАДА З ЕКОНОМІКИ У ЖДТУ 

26 січня 2018 р. у стінах Житомирського державного 
технологічного університету за сприяння та підтримки 
ректорату та керівництва факультету обліку і фінансів, 
спільними зусиллями кафедри міжнародних економічних 
відносин та Житомирського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти організовано проведення 
ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
економіки. 

На відкритті заходу виступила доктор економічних наук, 
професор, перший проректор Житомирського державного 
технологічного університету Оксана Вікторівна Олійник, яка 
привітала учасників олімпіади та побажала усім успіхів. Декан 
факультету обліку і фінансів Олена Адамівна Лаговська 
розповіла учням та вчителям про переваги навчання у ЖДТУ 
та виключні можливості, які забезпечує університет для 
комфортного та цікавого навчання студентів. Викладач 
кафедри методики викладання навчальних предметів 
Житомирського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти Петро Іванович Щербань привітав 
учасників олімпіади та їх керівників із досягнутими успіхами.  

НА БАЗІ ЖДТУ ВІДБУВСЯ ІІ ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ПІДПРИЄМНИЦТВО» 

Житомирський державний технологічний університет 
традиційно відіграє значну роль у формуванні науково-
освітнього потенціалу молоді Житомирської області та України 
в цілому. Відтак, вже вдруге поспіль ЖДТУ став базовим 
закладом вищої освіти для проведення Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації 
«Підприємництво». 

22–23 березня 2018 р. відбувся ІІ етап ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з галузей знань і спеціальностей зі спеціалізації «Підприємництво». До участі 
у підсумковій конференції було запрошено 37 авторів-студентів з 31 закладу вищої освіти 
України.  

https://off-news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/01/dsc_7790.jpg
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ВІЗИТ ЯПОНСЬКОЇ ДЕЛЕГАЦІЇ ДО ЖДТУ 

27 квітня у ЖДТУ з офіційним візитом перебувала японська делегація у складі п. Такаакі 
Кувахара, кандидата наук, доцента Християнського університету Ібаракі, та п. Масамічі 
Кагая, наукового дослідника-фотографа у сфері авторадіографії Університету Токіо. 

Професор Кагая ознайомив студентів та науковців зі своїм досвідом у сфері 
авторадіографії, представив виставку фоторобіт на тему «Авторадіографія як приклад 
візуалізації радіоактивного забруднення». Професор Кувахара  розповів студентам-екологам 
про особливості накопичення радіонуклідів окремими видами комах. 

Під час зустрічі українські та японські науковці обговорили можливості подальшої 
співпраці та обміну науковою інформацією. 

УЧАСТЬ РЕКТОРА ЖДТУ У НАЦІОНАЛЬНОМУ КОНГРЕСІ 
СПОРТИВНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ СПІЛКИ УКРАЇНИ 

Національний конгрес Спортивної студентської спілки України, який проходив у  
м. Луцьку на базі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 
показав, наскільки всіх хвилює стан студентського та учнівського спорту країни. Серйозні, 
вкрай необхідні питання, жваві дискусії щодо подальшого розвитку фізичної культури і 
спорту лунали з вуст кожного учасника Конгресу: президента Спортивної студентської 
спілки України Євгенія Імаса, президента Європейської спортивної студентської асоціації 
Адама Рочека, віце-президента Міжнародної федерації студентського спорту Маріана 
Димальського, ректорів провідних українських ЗВО. Під час засідання обговорили нові 
підходи до зайняття фізичною культурою і спортом в університетах. Також обговорили 
проведення Європейських спортивних ігор 2018 року, організацію і проведення ХІV 
Універсіади України в 2018–2019 роках, масові спортивні заходи та відзначення 
Міжнародного Дня студентського спорту в цьому році. 
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 ІННОВАЦІЙНЕ ЗРОСТАННЯ ТА ВИЗНАННЯ YEP ZSTU 

Завершення сезону YEP Starter – найскладніша, проте неймовірно захоплива подія цього 
року. Demo Day – це сильні емоції: нерви, страх, переживання. Але водночас це й радість і 
сміх. За три місяці інтенсиву наші стартапи зросли та набралися знань і вмінь для подальшої 
роботи над проектами.  

22 травня 2018 року наші резиденти перебороли свої страхи та виступили перед суддями, 
учасниками та гостями YEP Demo Day 2, презентуючи свій проект англійською мовою. 

Це, звісно, неймовірні відчуття, які додають багато вражень та заряд енергії на майбутні 
здобутки. Таким чином, три стартапи (Mech.Lab, Golden Worker та No one in the world) 
почали свій шлях у сфері інновацій та бізнесу.  

 В ЖДТУ ВІДБУВСЯ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАХІД «GARAGE IDEA» 

10 липня в Житомирському державному 
технологічному університеті відбувся навчальний 
захід «Гараж ідей» – один з ключових заходів 
проекту «Соціальне підприємництво: досягнення 
соціальних змін за ініціативою «знизу», який 
реалізується за фінансової підтримки 
Європейського Союзу та за допомоги консорціуму 
організацій громадянського суспільства України, 
Литви та Латвії на чолі з Українським форумом 
благодійників. 

У заході, метою якого була мобілізація місцевих 
громад задля розвитку соціального підприємництва, 
підготовка потенційних учасників регіональних 
хакатонів та національних акселераторів з 
соціального підприємництва взяли участь більше  
30 учасників з Житомира та Києва. В цілому було 
відібрано 5 проектів для участі у національному 
хакатоні з соціального підприємництва у Києві. 

https://www.facebook.com/yepzstu/photos/pcb.232894770800232/232893434133699/?type=3


  ЖДТУ ОТРИМАВ НАЙБІЛЬШУ КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ 
ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ ВІД НАДС НА ПІДГОТОВКУ 

МАГІСТРІВ В УКРАЇНІ 
За результатами конкурсного відбору Житомирський 

державний технологічний університет є єдиним навчальним 
закладом у Житомирський області, який цього року 
здійснюватиме підготовку державних службовців за державним 
замовленням Національного агентства з питань державної 
служби. Приємно відзначити, що за результатами конкурсу, 
Житомирський державний технологічний університет став 
 першим за кількістю балів серед всіх університетів, які брали участь в конкурсі та отримав 

найбільшу кількість місць в Україні – 220 місць державного замовлення на підготовку 
магістрів. 

Цього року 7850 державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування 
зможуть підвищити кваліфікацію з питань запобігання корупції, як того вимагає Закон 
України «Про запобігання корупції». НАДС як державний замовник визначив 7 закладів 
вищої освіти, які здійснюватимуть підвищення кваліфікації за професійними програмами. 
Житомирський державний технологічний університет отримав державне замовлення  
450 осіб. 

У межах конкурсу на розміщення державного замовлення НАДС з підвищення 
кваліфікації державних службовців за тренінговими програмами з питань управління 
фінансами у 2018 році надійшло заявок від 11 закладів вищої освіти із заявленим обсягом на 
2110 осіб, що значно перевищило визначений Урядом обсяг (1000 осіб). За результатами 
розгляду заявок та на підставі визначеного рейтингу визначено 8 закладів освіти 
виконавцями державного замовлення на відповідне підвищення кваліфікації: 
Житомирський державний технологічний університет отримав державне замовлення в 
обсязі 160 осіб. 
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 ЖДТУ ЗАВЕРШИВ ЛІТО РАЗОМ З STARTUP CAMP YEP ZSTU 
Останні дні літа креативні студенти ЖДТУ присвятили саморозвитку та взяли участь у 

Startup Camp YEP ZSTU, що відбувся з 28 по 30 серпня. 
Startup Camp приніс чудовий настрій та нові знання в сфері стартап-індустрії учасникам 

та подарував радість та натхнення організаторам – команді бізнес-інкубатору YEP ZSTU. 
За цей період стартапери дізналися багато нового: з чого починати роботу над проектом, 

як презентувати свій стартап та як дізнатися думку потенційного споживача просто неба. 
Відвідали Mech Lab – лабораторію робототехніки та мехатроніки, стартап з попереднього 

набору, що зараз функціонує та розвивається в ЖДТУ. 
Але найголовніше, що зробили учасники, – це презентували свої власні ідеї та створили 

чотири самостійні проекти. Один з них, Bee Worker, вже отримав сертифікат на участь в 
безкоштовній програмі YEP Starter. 

Startup Camp YEP ZSTU завершився, проте наша команда не збирається зупинятися на 
досягнутому. Ми щиро пишаємося всіма учасниками та чекаємо на заявки в новому наборі 
українсько-естонської програми YEP Starter. 

 У ЖДТУ СТАРТУВАЛИ БЕЗКОШТОВНІ КУРСИ ГІДІВ 

Спільно з Житомирським обласним туристичним інформаційним 
центром на базі Житомирського державного технологічного 
університету розпочинають роботу курси гідів. 

Курси розраховані на людей, які захоплюються подорожами, 
бажають розвивати туристичний потенціал краю у Житомирі.  

Протягом двох місяців досвідчені викладачі, психологи та оратори 
навчали, як потрібно зустрічати та працювати з туристами, так щоб 
залишити про нашу область і нашу країну лише позитивні враження. 

У ЖДТУ постійно запроваджуються безкоштовні гуртки та курси для школярів. 
Мехатроніка, пневмороботи, роботи-маніпулятори, корисні навички у електроніці, 
програмуванні та схемотехніці, основи фотографії та комп’ютерної графіки, все це з 
легкістю можна опанувати.  

https://news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/09/img_20180907_135033_447.jpg
https://news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/09/img_20180907_135005_335.jpg
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1596838683744859&set=a.460767644018641.1073741825.100002562270346&type=3


 У ЖДТУ ПРЕЗЕНТУВАЛИ ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ 
КОМПАНІЙ SIEMENS ТА ENCON 

25 жовтня 2018 року на базі ЖДТУ відбувся технічний семінар, в рамках якого було 
презентовано та продемонстровано передові розробки компаній ENCON та SIEMENS в 
галузі автоматизації та промислової автоматики. 

Віце-президент “ENCON Польща” Володимир Дурава, розповів про вже напрацьований 
досвід реалізації програм створення центрів професійного навчання сучасним технологіям 
автоматизації у Польщі. Учасники також обговорили можливість створення аналогічного 
центру на базі ЖДТУ. 

Лідери українського ринку виробничої автоматизації ТОВ «ЕНКОН» та ДП «СІМЕНС 
УКРАЇНА» представили та продемонстрували: 
 актуальні новинки ринку промислової автоматики; 
 нові тренди у автоматизації; 
 інноваційні рішення у сфері контрольно-вимірювальних приладів SIEMENS; 
 інноваційні електроприводи SIEMENS; 
 огляд нових продуктів і рішень SIMATIC; 
 систему комплексного захисту і управління двигуном SIMOCODE Pro, нове покоління 

пристроїв плавного пуску SIRIUS; 
 продукти PILZ, філософію Safety у промисловості; 
 рішення для auto-id, комплексні рішення в сфері автоматизації обліку, логістики та 

маркування тощо. 
В семінарі взяли участь представники провідних промислових підприємств м. Житомира 

та області (партнери компаній ENCON та SIEMENS), викладачі та студенти ЖДТУ. 

 ХТО ТАКИЙ КОУЧ ТА ЯК НИМ СТАТИ 
18 жовтня 2018 року в Житомирському державному 

технологічному університеті проведено тренінг «Коучинг для 
сучасних лідерів». Тренінг проводив доктор Дж. В. Хастигз з 
Міжнародної федереції коучингу (США) за організації Центру 
розвитку професійної кар’єри ЖДТУ. 

В ході тренінгу студенти дізналися, що таке коучинг та як стати коучем, а також багато нових 
альтернативних методик саморозвитку. На тренінгу були присутні учасники бізнес-інкубатору 
YEP ZSTU, які скористалися можливістю особисто поспілкуватися з доктором Хастингзом. 

В цілому, тренінг виявився цікавим не лише для студентів, але й для професійних коучів 
України. 
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У ЖДТУ ПІДПИСАЛИ «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАКТ ДЛЯ 
РОЗВИТКУ ЖІНОК В STEM КОМПАНІЯХ» 

29 вересня у Житомирському державному технологічному університеті відбулося 
підписання «Технологічного Пакту для розвитку жінок у STEM компаніях». Пакт ініціювала 
STEM-коаліція за підтримки посольства Королівства Нідерландів в Україні та у партнерстві з 
ЖДТУ. До підтримки розвитку жінок в STEM-компаніях та підписання Технологічного 
Пакту долучилися і представники бізнесу: Тетяна Карпчук – заступник директора ТзОВ 
«ІСМ Україна», Вадим Лиски – комерційний директор Житомирського картонного 
комбінату і  Наталя Андрійчук – генеральний директор Viseven.  

Абревіатурою STEM позначається популярний в освіті напрям, який охоплює природничі 
науки (Science), технології (Technology), інженерію (Engineering) та математику 
(Mathematics). В даному освітньому напрямі навчальні програми орієнтовані на природничі 
науки в поєднанні з інноваційними технологіями. До STEM спеціальностей можна 
зарахувати: IT, програмування, інженерію, високотехнологічні виробництва, біотехнології  і 
нанотехнології. 

Зобов’язання, що покладаються на підписантів Технологічного Пакту:  
 до 2020 року впроваджувати корпоративну культуру, яка сприятиме розвитку лідерства 

в організації незалежно від статі;  
 щорічно впроваджувати не менше 3 заходів для жінок у STEM та створювати при цьому 

сприятливі умови для розкриття потенціалу жінки, а також залучати інших партнерів;  
 здійснювати моніторинг і готувати звіт щодо результатів, з метою збільшення ефекту і 

впливу технологічного пакту для жінок. 

22 листопада 2018 р. вже втретє на базі Житомирського 
державного технологічного університету відбувся 
Всеукраїнський конкурс бакалаврських та магістерських робіт зі 
спеціальності “Облік і оподаткування”. В конкурсі взяли участь 
представники із 49 закладів вищої освіти. На конкурс було 
подано 103 магістерські та 38 бакалаврських робіт. 

Конкурсну комісію представляли провідні вчені закладів 
вищої освіти України. Від ЖДТУ до складу комісії увійшли:  
 

У ЖДТУ ВІДБУВСЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС 
БАКАЛАВРСЬКИХ ТА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ ЗІ 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ” 

Лаговська Олена Адамівна, декан факультету обліку і фінансів; Легенчук Сергій Федорович, 
завідувач кафедри обліку і аудиту; Чижевська Людмила Віталіївна, професор кафедри 
обліку і аудиту. 



У ЖДТУ ПРОВЕЛИ СЕМІНАР-НАРАДУ ДЛЯ КЕРІВНИКІВ 
ГУРТКІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

26 листопада 2018 року у Житомирському державному 
технологічному університеті проведено методичний семінар для 
керівників гуртків інформаційних технологій загальноосвітніх 
навчальних закладів Житомирської області. Семінар дав можливість 
присутнім дізнатися про сучасні інформаційні технології та мови 
програмування, ознайомитися зі студентськими програмними 
розробками, оглянути виставку робототехніки та квадрокоптерів, 
розроблених на кафедрі автоматизації та комп’ютерно- 
 інтегрованих технологій ЖДТУ. Ініціатором проведення семінару виступив Житомирський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Житомирської обласної ради. 
Окрему увагу було зосереджено на досвіді осучаснення освітніх програм та залучення 

фахівців з ІТ-компаній до освітнього процесу в ЖДТУ. Присутні обговорили можливість 
використання досвіду університету у загальноосвітніх навчальних закладах міста та області. 

Найбільшу цікавість у присутніх викликав симулятор тролейбуса, розроблений 
студентом факультету інформаційно-комп’ютерних технологій Владиславом Ващенком. 

Присутні мали змогу ознайомитися з можливостями освітнього середовища Cisco Netacad 
для вивчення інформаційних технологій та кібербезпеки у загальноосвітніх навчальних 
закладах, а також хмаро-орієнтовану систему дистанційного навчання Canvas та можливості 
її використання вчителями інформатики та інформаційних технологій. 

Для присутніх гостей проведено майстер клас з використання HTML5 і CSS3 для блокової 
адаптивної верстки веб-сайтів. 

По завершенню семінару усі присутні оглянули виставку студентських розробок з 
робототехніки, організовану кафедрою автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих 
технологій ЖДТУ. 
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 УЧАСТЬ РЕКТОРА ЖДТУ В ГРОМАДСЬКИХ РАДАХ ТА 
ДОРАДЧИХ ОРГАНАХ 

Наказом Національного агентства з питань державної служби від  

30 травня 2018 року за № 118 ректора ЖДТУ Віктора Євдокимова 

включено до складу Координаційної ради з питань професійного 

навчання державних службовців, голів місцевих державних 

адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб 

місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад при Національному 

агентстві України з питань державної служби.  

Ректор ЖДТУ Віктор Євдокимов є Головою Ради ректорів закладів 

вищої освіти Житомирської області.  

Згідно з Розпорядженням Голови Житомирської обласної державної 

адміністрації, Міського голови – ректора ЖДТУ Віктора Євдокимова 

включено до складу:  

• колегії обласної державної адміністрації; 

• координаційної ради при Житомирській обласній державній 

адміністрації з питань сприяння у розвитку громадянського 

суспільства;  

• громадської ради при Житомирському міському голові. 

Відповідно до наказу Спортивної студентської спілки України № 2 від 

05.09.2017 р. у Житомирській області створено Відокремлений підрозділ 

«Спортивна студентська спілка», керівником якої призначено ректора 

ЖДТУ Віктора Євдокимова. 

ГОЛОС ЄВРОПИ В ЖДТУ 
18 травня, в переддень святкування днів Європи в 

Україні, в нашому університеті стартував новий 
молодіжний проект “Голос Європи”. Першим спікером 
стала експертка-дослідниця зовнішньої політики Італії, 
Ради зовнішньої політики «Українська призма» та 
журналу «Європейська правда», керівниця Diplomatic 
Initiative від Асоціації «Професійний 
Уряд», директорка з питань зовнішньої політики онлайн-
порталу «Український інтерес», радниця Швейцарської  
 конференції «Належне урядування та людська безпека», випускниця Дипломатичної 

академії України, Естонської школи дипломатії, переможниця проектів для України 
від Alumni Engagement Innovation Fund (США) Вікторія Вдовиченко. 

Оскільки зовнішня політика Італійської Республіки, зовнішня політика 
ЄС, євроатлантична інтеграція та стратегічні комунікації є сферою наукових інтересів пані 
Вікторії, яка презентувала студентам дослідження з італійсько-українських сучасних реалій. 
Дискусія відбувалася англійською мовою. Продовження дискусії відбулося наступного дня 
на вул. Михайлівська в межах святкування Днів Європи у Житомирі. 



ОНОВЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ 

За результатами тендерних закупівель Житомирський державний технологічний 
університет придбав 100 комп’ютерів сучасної конфігурації для підвищення якості 
освітнього процесу, що дозволило облаштувати додатково 8 нових лабораторій. 

На всіх факультетах університету, за усіма спеціальностями вивчаються базові та 
спеціалізовані програмні продукти, що дозволяє здійснювати високу фахову підготовку 
спеціалістів. Зокрема, на факультеті інформаційно-комп’ютерних технологій навчається 
більше 1500 студентів за спеціальностями: «Інженерія програмного забезпечення», 
«Комп’ютерна інженерія», «Кібербезпека», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології», «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», «Телекомунікації та 
радіотехніка», «Біомедична інженерія» та «Інформаційні системи і технології». Одним з 
пріоритетних питань розвитку університету є покращення матеріальної бази та створення 
сучасних лабораторій. 

Завершено реконструкцію актової зали університету, яка може прийняти майже 600 осіб. 
У результаті реконструкції замінено вікна на енергозберігаючі, проведено нову систему 
опалення, замінено світло на сучасне, світодіодне, встановлено сучасну аудіо-акустичну 
систему та велику плазмову панель, зручні та комфортні стільці, а також втілено новий 
дизайн інтер’єру. Від імені колективу та студентів університету висловлюємо щиру подяку 
голові Житомирської ОДА Ігорю Гундичу за підтримку у реалізації даного проекту.  
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У 2003 році університет розпочав будівництво ще одного корпусу, але на жаль, за 
відсутності фінансування у 2008 році будівництво зупинилося. Протягом 10 років не 
проводилося жодних будівельних робіт і всі втратили надію на завершення будівництва. 
Але наприкінці 2017 року було здійснено коригування проекту, проведено експертизу і 
розпочато будівельні роботи. За цей період добудовано 4 поверх корпусу, здійснено 
перекриття, добудовано технічний поверх та облаштовано покрівлю корпусу. Кожного дня 
ми стаємо на крок ближче до своєї мрії і найближчим часом відбудеться відкриття сучасного 
навчально-лабораторного корпусу, який так потрібний університету. 

ОНОВЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ 



Постійно покращується матеріально-технічна 
база університету. Так, у 2018 році на її 
оновлення витрачено 20 000 000 грн., зокрема:  

15 000 000 грн. – на будівництво нового корпусу 
університету; 

600 000 грн. – на придбання меблів;  
2 000 000 грн.   –   на   придбання   комп’ютерної 

техніки; 
200 000 грн.   – на придбання інтерактивного тиру; 
2 200 000 грн.  –  на  придбання  автомобіля  та 

іншого сучасного обладнання, яке 
використовується в навчальному процесі.   
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Кожного року в університеті відкриваються нові спеціальності, що потребує сучасної 
матеріально-технічної бази. Цього навчального року в університеті розпочали навчання 
студенти за новою спеціальністю «Правоохоронна діяльність». Щоб забезпечити високу 
якість підготовки таких фахівців в університеті обладнано нову лабораторію різних видів 
експертиз, а також облаштовано сучасний тир. У тирі можна стріляти з пістолетів, автоматів 
і кулеметів, снайперських гвинтівок, травматичної зброї, будь-якої пневматики, лазерних 
імітаторів зброї. У тирі стрільба ведеться по тренажерах, а також по нерухомих мішенях 
(стандартний курс вогневої підготовки) і рухомих цілях. Складність вправ (швидкість і 
розміри мішеней) регулюється в широких межах безпосередньо при стрільбі. Результат 
кожного пострілу відразу видно з лінії вогню, оголошується голосом і запам’ятовується в базі 
даних для подальшого перегляду. Наразі використовується 4 види зброї: Пістолет Макарова 
PM модель AAKC CD 440AZB, Пістолет CMO30 модель Glock, Штурмова гвинтівка 
PHANTOM Extremis Mark l, Автомат AKS ELS-74 MN.  

ОНОВЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ 
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3D-ПАНОРАМИ ЖДТУ НА GOOGLE MAPS 

Житомирський державний технологічний університет з вересня 2018 року 
представлений на Google Maps у вигляді інтерактивних сферичних 3D-панорам. Будь-
який користувач сервісу Google Maps відтепер має можливість здійснити віртуальну 
екскурсію  по університету і побачити «з середини» лекційні аудиторії, лабораторії, 
комп’ютерні класи, актову і конференц-зали, їдальню та інші приміщення університету. 
Інтерактивні 3D-панорами надають можливість побачити набагато більше, ніж на 
звичайних фотографіях завдяки зйомці усіх об’єктів на 360° по горизонталі і 360° по 
вертикалі.  
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  ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ 

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ:  
РИЗИКИ, ІННОВАЦІЇ, ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ 

10 лютого 2018 року в Житомирському державному технологічному університеті 
відбулася відкрита лекція радника члена Національного агентства запобігання корупції, 
доктора наук з державного управління, віце-президента асоціації докторів наук з 
державного управління України, професора кафедри економічної безпеки, публічного 
управління та адміністрування Оксани Ігорівни Пархоменко-Куцевіл на тему: «Запобігання 
корупції в Україні та світі: ризики, інновації, шляхи удосконалення». 

Захід зібрав близько сотні державних службовців (представники пенсійного фонду, 
облдержадміністрації, обласної ради, фіскальної служби, національної поліції, управління 
охорони здоров’я міської ради, управління молоді та спорту), студентів, громадських діячів. 
Присутні мали змогу почути про провідні антикорупційні політики та системи публічного 
управління таких країн світу, як Румунія, Сингапур, Німеччина, Італія, Нідерланди. 
Наприклад, у Нідерландах корупція є об’єктом політики національної чесності; основна 
проблема Італії не корупція, а – мафія, навіть існують державні інститути антимафії, а у 
1993 році було викрито понад 3000 мафіозних угрупувань; Німеччина бореться з корупцією 
через мінімізацію спілкування державних службовців з населенням у результаті надання 
публічних послуг. Оксана Пархоменко-Куцевіл також розповіла про інновації електронного 
декларування 2018 року, зокрема: спільна власність, відмова подання інформації пов’язаних 
сторін, різна квадратура нерухомого майна в договорі та реєстрах, декларування кандидатів 
на державну службу, фінансові зобов’язання та кредитні картки, консультування через штаб 
НАЗК. 

В ЖДТУ ЗДІЙСНЮЮТЬ ПІДГОТОВКУ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ  
З ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 
29.01.2018 року № 90-л у Житомирському державному 
технологічному університеті ліцензовано третій освітньо-
науковий рівень (аспірантура, підготовка докторів 
філософії) за спеціальністю 281 «Публічне управління та 
адміністрування». Ліцензійний обсяг набору 15 осіб. 
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MINDFULNESS В ЖДТУ 

Знайти цікаву та високооплачувану роботу, поїхати у всесвітній круїз, познайомитися з 
людьми із різних кінців світу та вільно спілкуватися з ними – бажання практично кожного 
студента. І всі студенти розуміють, що досягнення цієї мети потребує знань англійської 
мови, що, в свою чергу, потребує практики. 

17 січня в ЖДТУ відбувся зимовий табір англійської мови. Global Youth Community, як 
всесвітня організація, що має походження з Південної Кореї, розробила програму 
спеціально для молоді України. І в цьому зв’язку особливо приємно, що саме ЖДТУ обрано 
базовим в регіоні для розвитку навичок використання прикладної англійської мови 
молоддю, розвитку інтелектуального потенціалу. 

«Життя заради інших» – кредо організації. Місію розвивали викладачі з Нью-Йорку, Нью-
Джерсі, Лас-Вегасу – Ліз, Деннесія, Джонатан, за що їм особлива подяка. Учасники табору 
складають тест на знання англійської мови, прослуховуть mind-лекцію, розвивають 
hard&soft skills протягом численних тренінгів. Табір набув особливої популярності, тому всі 
активності здійснювалися на трьох локаціях. 

 

СТУДЕНТИ ЖДТУ В ПРОЕКТІ ІРЦ “ВІКНО В АМЕРИКУ“ 

27 березня студенти-науковці ЖДТУ взяли участь у семінарі від ІРЦ “Вікно в Америку” на 
тему “Плагіат. Авторське право” в рамках проекту “Сприяння Академічній доброчесності в 
Україні” за підтримки Посольства США в Україні. На тренінгу-семінарі були розглянуті 
теми плагіату, правильне оформлення літератури в наукових працях та вдосконалення 
системи оформлення наукових джерел для цитування. 

https://news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/01/3e8be191-d2d4-47cb-913a-640550a7d78f.jpeg
https://news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/01/27b72f3e-5bb7-470b-b37d-e756b58b82dc.jpeg
https://news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/01/06bae7de-8c00-4fbb-860e-f8b78d32d219.jpeg
https://news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/01/13f7b2fa-b3ef-4072-87b1-e797b41890f5.jpeg
https://news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/vikno-3.jpg
https://news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/vikno-2.jpg
https://news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/vikno-4.jpg
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ENGLISH WINTER SCHOOL 2018 

10–12 січня 2018 року в Житомирському державному технологічному університеті 
працювала Зимова школа англійської мови.  

Більше 100 учнів ЗОШ та студентів Житомирщини, міст Біла Церква та Вінниця 
вдосконалили навички англійської мови, взявши участь у Зимовій школі. Основні завдання 
проведення заходу виконані, а саме: спілкування з носіями мови, знайомство з ЖДТУ і 
перспективами навчання в університеті, вивчення англійської мови за професійним 
спрямуванням, використання новітніх технологій у вивченні та вдосконаленні мови. 
Учасники і гості висловили свої враження від знайомства з новими людьми, з студентським 
життям. Можливість реалізувати себе в навчанні і професії як в Україні, так і за кордоном 
надихнула учнів на вивчення англійської мови на новому для них рівні – англійська мова за 
професійним спрямуванням. 

Протягом 3-х днів учасники займаються з   кваліфікованими вчителями-носіями мови та 
викладачами університету. Цікава та насичена програма, сповнена практики, дозволяє 
подолати мовний бар’єр, поспілкуватися в дружній атмосфері,  вивчати «живу» англійську 
та познайомитися з англійською мовою професійного спрямування, знайти нових друзів, 
доторкнутися до студентського життя.  Дякуємо нашим колегам – волонтерам Корпусу 
Миру США в Україні Мет’ю Фейхі та Крістін Єн Стал за підтримку та активну участь у 
заході. 

ДОБРОГО РАНКУ, КРАЇНО 

У березні в культурно-освітньому проекті ЖДТУ “Мандрівний університет” гостями були 
телеведучі  шоу «Доброго ранку, Країно»(UA): Антон Довлатов, Влад Волошин та Тетяна 
Терехова.  

Спікери щедро поділилися секретами самомотивації, позитивного настрою та розкрили 
секрети “закулісного” життя програми. Такі зустрічі з  публічними лідерами громадської 
думки є важливими для формування молодіжної політики університету.  

https://news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/01/d5b06eb8-86ef-48a9-b023-8c8a07bac106.jpeg
https://gef-news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/01/dsc_4405.jpg
https://news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/01/4490af88-62d6-432b-acd6-c1c3bc090804.jpeg
https://news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/img_6478.jpg
https://news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/29893342_1626096134111790_577373133_o.jpg
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СТАРТ УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО МОЛОДІЖНОГО ПРОЕКТУ  
«ДІЙ! РЕАЛІЗОВУЙ! НАДИХАЙ!» 

27 березня в ЖДТУ відбулася зустріч із начальником відділу сім’ї, молоді та спорту 
Житомирської міської ради, яка презентувала програму «Молодіжна політика Житомира: 
здобутки та перспективи».  

Такі зустрічі із державними службовцями відбуваються регулярно в 
рамках університетського молодіжного проекту «Дій! Реалізовуй! Надихай!», адже студенти 
є рушійною силою оновленого міста. Для розбудови міста важлива думка, мрії, плани 
кожного, бо Житомир – це спільний проект для  наших дітей. 

Було презентовано звіт роботи міської ради щодо молодіжних реалізованих проектів та 
окреслені основні можливості для студентства: стипендії, гранти та фінансування проектів. 

СТУДЕНТИ ЖДТУ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ТРЕНІНГУ  
ВІД ОРГАНІЗАЦІЇ «АКТИВНА ГРОМАДА» 

Будучи учасниками тренінгу студенти ЖДТУ змогли отримати 
практичні навички ведення дебатів за британською системою. Мали 
змогу взяти безпосередню участь в дебатах та подискутувати на політичні 
теми.  

Тренінг проходив за участі організації «Активна громада», спікером 
виступив Ігор Клименко. 

02–04 березня 2018 року у м. Рівному відбувся навчальний 
семінар «Економічні аспекти прийняття політичних рішень», 
організований Центром політичних студій та аналітики 
«Ейдос». 

Тренінг передбачав 3-дений курс лекцій з практичними та 
ігровими вправами, що дало змогу студентам сформувати 
критичне осмислення прийняття політичних рішень та оцінити 
їх економічну обґрунтованість. 

УЧАСТЬ У НАВЧАЛЬНОМУ СЕМІНАРІ «ЕКОНОМІЧНІ 
АСПЕКТИ ПРИЙНЯТТЯ ПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ» 

Отримані знання про маніпуляції, бюджети, лібералізм та багатофакторність прийняття 
політичних рішень реально можна застосувати в повсякденному житті, навчанні та 
подальшій роботі за фахом. 

https://news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/kovalchuk-2.jpg
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=593009617767832&set=a.373967386338724.1073741827.100011763988738&type=3


YEP STARTER 
YEP Starter – це нова унікальна можливість для наших 

студентів безпечно спробувати себе у підприємництві. 
Перший та єдиний в Житомирі бізнес-інкубатор презентує 

нову українсько-естонську програму. Підприємці з різних 
країн ділилися досвідом з нашими студентами. 

Усього за 3 місяці стартапери-початківці пройдуть увесь 
шлях бізнесменів від ідеї до реалізації проекту. А найкращі 
команди поїдуть до Естонії презентувати свої стартапи перед 
інвесторами. 

УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ У ВОРКШОПІ  
«ЛІДEРСТВО В ДEРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ» 

Нові ідeі та натхнeння приходять»нe випадково. Воркшоп 
«Лідeрство в дeржавному управлінні», який відбувся в 
рамках Міжнародноі конфeрeнціі «Навчання та розвиток на 
дeржавній службі: досвід інших краін для Украіни» 4 грудня 
в Інвeрія-хол у Києві, відкрив нові горизонти і розширив 
уявлeння щодо формування і просування нe лишe 
особистісних, алe й групових лідeрських якостeй. Вразили 
роздуми і підхід eкспeрта Ради Європи Джона Джeксона про 
можливості та вплив eмоційного інтeлeкту, лідeрськоі eнeргіі 
на якість та рeзультативність діяльності дeржавних служб та 
організацій в цілому. 

В ЖДТУ ВІДБУВСЯ ІІ ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 
СТУДЕНТСЬКИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРИКЛАДНА 

МЕХАНІКА (ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ)» 

25–27 квітня 2018 р. в Житомирському державному 
технологічному університеті відбулася підсумкова науково-
практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт зі спеціальності «Прикладна механіка 
(технології машинобудування)». 

12 березня 2018 р. на підставі рецензування та відкритого 
обговорення 43 студентських наукових робіт, що надійшли на  
 конкурс із 24 вищих навчальних закладів України, авторам кращих робіт надіслано 
запрошення для участі у підсумковій науково-практичній конференції. 

На підсумкову конференцію прибуло 20 авторів наукових робіт і 8 наукових керівників із 
16 навчальних закладів. 

Після проведення конференції галузева конкурсна комісія визначила та нагородила 
переможців.  
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МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ЯК ЗАПОРУКА УСПІХУ В ЖДТУ 

20–21 квітня в Києві відбулася Шоста міжнародна науково-методична конференція 
«Національна розмова: розвиток медіаграмотності в Україні». Організаторами виступили 
Академія української преси в партнерстві з Міністерством освіти і науки України за 
підтримки міжнародної громадської організації Internews та Deutsche Welle Akademie. 

Конференцію відкрили Надзвичайний і Повноважний Посол США в України Марі 
Йованович, старший віце-президент з розвитку програм Internews Маржорі Роуз, заступник 
Міністра освіти і науки України Павло Хобзей та керівник проектів Академії Deutsche Welle 
в Україні Кирило Савін. 

Проректор з науково-педагогічної роботи та молодіжної політики  Ірина Яцик виступила 
з доповіддю “Медіаграмотність як компетенція молодіжної політики в модерному 
суспільстві”, в якій було проаналізовано фейкову інформацію щодо державотворчих 
процесів на соціальних сторінках студентів. Також була дискусійною тема дезінформації, 
боротьби з інформаційною війною та ролі освіти у даній площині. 

СПІВПРАЦЯ ПРОКУРАТУРИ ОБЛАСТІ З ЖДТУ 

18 квітня  на виконання спільного наказу Генеральної прокуратури України та 
Міністерства освіти і науки України було організовано лекцію “Кримінальне покарання за 
корупційні злочини”  від прокурора відділу підтримання державного обвинувачення у 
регіоні та в апеляційному суді прокуратури області Дениса Стемковського.  Під час лекції 
було детально обговорено новітні антикорупційні програми, проаналізовано сучасні судові 
рішення та виокремлено для подальшого обговорення зі студентами ЖДТУ спеціальності 
“Публічне правління та адміністрування” спеціалізації “Антикорупційна діяльність.” 
Подальші зустрічі заплановано в молодіжному проекті ЖДТУ “Майстерня правильних 
правових рішень”. 

https://news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/1212121.jpg
https://news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/1212.jpg


ВІЗИТ ВИКЛАДАЧІВ РОТТЕРДАМСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ПРИКЛАДНИХ НАУК ДО ЖДТУ 

14 та 15 лютого у Житомирському державному технологічному університеті 
викладачами Роттердамського університету прикладних наук проведено серію лекцій та 
тренінгів для студентів ІТ-спеціальностей. 

Професор Alexander von Schmid, доцент Boudewijn de Graaf та викладачі Angelique van 
Hulst і Monique Meijer-van Dijk зосередили увагу на цікавих та актуальних темах: 
“Управління проектами”, “Нова економіка” та “Міжкультурне співробітництво”, 
“Управління змінами”, “Особистісний розвиток” та ін. 

Ці теми особливо важливі для студентів, які у майбутньому працюватимуть в ІТ-
компаніях і виконуватимуть реальні проекти, спілкуватимуться із закордонними 
замовниками. 

На тренінгах з практичної сторони розглянули складові успіху, важливість роботи у 
команді, наявність постійного зворотного зв’язку між всіма учасниками. Наводилися 
приклади роботи великих компаній, таких як Google, Microsoft, Mcdonalds та інших. 

В рамках співпраці Житомирського державного технологічного університету та 
Роттердамського університету прикладних наук також відбувся візит студентів першого та 
другого курсів до Роттердаму з метою навчання та отримання практичних навичок роботи 
із реальними замовниками ІТ-проектів. 
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АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА ОБЛАСТІ ТА ЖДТУ 

13 квітня 2018 року проректор з науково-педагогічної роботи 
та молодіжної політики  Ірина Яцик була запрошена для участі 
в круглому столі «Політика держави у сфері запобігання та 
протидії корупції» та обговорення антикорупційної програми 
Житомирської обласної державної адміністрації на 2018 рік. 
Крім того, було узгоджено графік проведення спільних заходів 
з правової роботи та правової  
 

“ТЕОРІЯ В ДІЇ” ВІД РАДНИКА МЕРА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЖДТУ 

10–11 квітня в молодіжному проекті ЖДТУ «Мрій! Дій! 
Надихай!» відбувся дводенний тренінг «Прикладний 
менеджмент», автором якого є Матвій Хренов, радник мера, 
директор  медичного центру «Відновлення».  

Типи керівників, менеджерські хитрощі, делегування – все це 
було активно обговорено та використано в практичних завданнях 
студентами. 

ГОЛЛАНДЦІ В ПРОЕКТІ ЖДТУ «МАНДРІВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

У квітні гостями «Мандрівного університету» були 
голландці Tim Beyer (виконавчий директор ISMeGroup) та 
Jelmer Spoelstra (Global HR, ISMeGroup), які презентували тему 
для дискусій серед молоді «The future of work’ trends in the 
world and what it means for people and jobs».  

Презентація вразила лаконічністю, а доповідь – 
актуальністю, зокрема у розрізі подання електронних 
декларацій для запобігання корупції в державі.  

«ІНКЛЮЗІЯ В СУЧАСНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ: 
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ» 

Завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці, 
доцент Юлія Богоявленська представила ЖДТУ під 
час тренінгу «Інклюзія в сучасному навчальному закладі: 
практичні аспекти впровадження», що організований фондом 
імені Фрідріха Еберта в Україні на базі Міжнародного 
університету розвитку людини в м. Вінниця 13 квітня 2018 р. 

За результатами тренінгу учасники отримали знання та 
навички побудови інклюзивного навчального простору в 
освітньому середовищі, а також набули компетенцій у роботі з 
особами з інвалідністю під час здійснення педагогічної діяльності. 

освіти для студентської молоді. Також презентовано новий  молодіжний 
проект «Майстерня правового консенсусу», який започатковано в ЖДТУ. 

https://news.ztu.edu.ua/2018/04/antykoruptsijna-programa-oblasti-ta-zhdtu/
https://news.ztu.edu.ua/2018/04/teoriya-v-diyi-vid-radnyka-mera-dlya-zhdtu/
https://fem-news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/30421495_2014092651937490_908313701_n.jpg


ПРЕЗЕНТАЦІЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ПЛАТФОРМИ «YOUCONTROL» 

25 травня 2018 в Житомирському державному 
технологічному університеті відбувся воркшоп від 
інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки 
інформації у сфері господарської та інших видів діяльності 
«YOUCONTROL».  

Студенти та викладачі ознайомилися із можливостями 
системи для проведення фінансово-економічних 
досліджень. 

ТУРНІР БІЗНЕС-ГРИ «BUSINESS ON THE MOVE»  
ЗА УЧАСТІ СТУДЕНТІВ ЖДТУ 

Студенти ЖДТУ змогли віднайти свої конкурентні переваги 
як майбутніх працівників та випробувати сили під час ділової 
гри – настільної логістичної стратегії «Business on the move».  

Гру для студентів ЖДТУ організували та проводили 
представники консалтингового агентства Компанії «5PL». 

Змагання проводяться у два етапи. Перший етап передбачає 
проведення змагань  на рівні університету, з метою визначення 
переможця, який представляв би у подальшому ЗВО, 
студентом якого він є. На другому етапі обрані представники 
(переможці) змагатимуться за фінальну винагороду на 
міжуніверситетському рівні у місті Києві в навчальному центрі 
компанії «5PL». 

Дана гра набуває популярності у логістичній сфері як 
модель для вивчення бізнес-процесів у ланцюгах поставок. 
Варто зазначити, що у грі взяли участь представники 
факультетів економіки та менеджменту, обліку та фінансів, а 
також факультету інженерної механіки. 

Учасники весело та пізнавально провели час, вирішуючи 
різноманітні задачі, з якими стикаються учасники реальних 
бізнес-процесів. Перемогу у запеклій боротьбі здобув студент 
ФЕМ Павлюк Денис, який набрав максимальну кількість балів 
серед учасників. Денис візьме участь як представник від ЖДТУ 
у фіналі турніру бізнес-гри на всеукраїнському рівні.  

За ініціативи кафедри фінансів і кредиту та сприяння ректора університету між 
Житомирським державним технологічним університетом та ТОВ «Ю-КОНТРОЛ» підписано 
Меморандум про співпрацю. Цей крок дозволив науково-педагогічним працівникам та 
молодим вченим університету отримати повний доступ до фінансової та юридичної 
інформації про приватні та публічні компанії України (власники та афілійовані особи, 
участь у тендерах та судових справах, одержані ліцензії тощо) 
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СТУДЕНТИ ЖДТУ ПРЕДСТАВИЛИ СВОЇ БІЗНЕС-ІДЕЇ НА 
ПРАКТИЧНОМУ СЕМІНАРІ З ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ» 

Комплексний підхід до навчання – одна з ключових 
запорук формування кваліфікованого фахівця, всебічно 
розвиненої особистості. Так, з метою опанування нових 
знань та умінь, інколи навіть не суміжних з основною 
спеціальністю, студенти ЖДТУ мають можливість 
обирати вибіркові дисципліни в межах усіх факультетів. 

Вибіркова дисципліна «Управління 
бізнесом» присвячена визначенню основних засад 
започаткування, розвитку та управління бізнесом.  

З метою реалізації отриманих в процесі навчання знань 
та умінь 14 травня 2018 р. студенти отримали змогу 
представити свої бізнес-ідеї на підставі розроблених 
бізнес-планів в рамках практичного семінару з 
дисципліни. Варто зазначити, що усі представлені ідеї 
вирізнялися оригінальністю, практичною спрямованістю 
та економічною ефективністю, а презентації – творчим та 
креативним підходом. 

В ЖДТУ ГОВОРИЛИ ПРО ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ  
РІЗНИХ КРАЇН 

В рамках заходів, присвячених святкуванню 100-ї річниці 
створення державної служби України, у ЖДТУ відбувся 
Всеукраїнський студентський онлайн-форум «Державний 
службовець закордоном: знімаємо маски». До форуму вдалося 
долучити близько сотні студентів спеціальності «Публічне 
управління та адміністрування» різних закладів вищої освіти 
України. 

У форумі взяли участь, окрім Житомирського державного технологічного університету, 
Чернігівський національний технологічний університет, Донецький державний університет 
управління (м. Маріуполь), Одеський державний екологічний університет та Полтавська 
державна аграрна академія, де готують фахівців за спеціальністю «Публічне управління та 
адміністрування». Студентам українських вишів у онлайн-режимі вдалося поділитися 
знаннями щодо державної служби в зарубіжних країнах, зокрема на форумі доповідачі мали 
змогу «намалювати портрети» державних службовців в США, Німеччині, Канаді, Швейцарії 
та Нідерландах. 

За результатами досліджень, студенти ЖДТУ сформували креативну інфографіку, що 
дозволяє наочно пізнати особливості діяльності державних службовців у різних країнах. 

https://fem-news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/1-4.jpg


ВІДЗНАЧЕННЯ ДНЯ ЄВРОПИ РОЗПОЧАТО ПРОВЕДЕННЯМ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ФОРУМУ З ПРОБЛЕМ МІЖНАРОДНИХ 

ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 

18 квітня 2018 року в ЖДТУ кафедрою міжнародних 
економічних відносин проведено Всеукраїнський форум з 
проблем міжнародних економічних відносин (в онлайн 
форматі) «Проблеми розвитку малих відкритих економік». 

В роботі Форуму взяли участь понад 100 учасників із 29 
закладів вищої освіти трьох країн (Україна, Польща, Молдова). 

В межах Форуму розглянуто та висвітлено ряд актуальних 
та дискусійних напрямів: 

 Перспективи розвитку торговельних відносин малих відкритих економік 
 Проблеми формування та розвитку соціальної відповідальності бізнесу в малих 

відкритих економіках 
 Інституційні аспекти формування транспортних логістичних систем у малих відкритих 

економіках 
 Особливості формування та розвитку фінансового сектору малих відкритих економік 
 Трансформація напрямів міграційних потоків у малих відкритих економіках 
 Інноваційні напрями розвитку малих відкритих економік 
 Зовнішньоекономічна діяльність підприємств та регіонів: питання теорії та практики 

З доповідями виступили молоді вчені та студенти із Польщі та України. Учасники 
Форуму обмінялися досвідом та результатами наукових досліджень, жваво обговорили 
дискусійні питання. 

НОВІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ  

Магістранти спеціальності «Публічне управління та 
адміністування» Житомирського дeржавного тeхнологічного 
унівeрситeту взяли участь у eкспeртній дискусіі «Новий 
Суспільний договір: чи вдасться нам домовитись?», яка 
відбулася у конфeрeнц-залі готeлю «Reikartz» у Житомирі.  
Eкспeртами, Богданою Бабич – дирeктором Інституту 
практичної політики, та Віктором Шишкіним – відомим 
конституціоналістом, було оприлюднeно та обговорeно 
важливe питання: пошуку суспільного консeнсусу на основі 
плюралістичного договору між українськими громадянами, 
  який станe дієвим мeханізмом рeального управління українським народом своєю дeржавою. 
Аджe, на думку Віктора Шишкіна, у статті 38 Конституції України зафіксовано право 
громадян брати участь в управлінні дeржавою, бо цe є його прямим правом, а право 
обирати – вторинним. 

Присутні мали можливість долучитися до дискусії та обговорити публічно важливe 
суспільнe питання. Маємо надію, що ініціативність та готовність громадян домовлятися, 
стануть потужною рушійною силою у подоланні суспільно-eкономічноі кризи в Украіні. 
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ІНСТРУКТОРИ МЕРЕЖНОЇ АКАДЕМІЇ CISCO ЖДТУ  
ПРОЙШЛИ СЕРТИФІКАЦІЮ «CYBERSECURITY OPERATIONS» 

Підвищення рівня професійної компетентності науково-
педагогічних працівників, що забезпечують підготовку 
студентів за спеціальностями  121 «Інженерія програмного 
забезпечення», 123 «Комп’ютерна інженерія»,  
125 «Кібербезпека», неможливе без тісної співпраці з 
компаніями – розробниками апаратних і програмних рішень у 
галузі інформаційних технологій та кібербезпеки. Однією з 
провідних компаній, з якою тісно співпрацює університет, є  
 компанія Cisco. У межах співпраці на базі кафедри комп’ютерної інженерії та кібербезпеки 

більше 15 років функціонує локальна мережна академія Cisco. Більшість співробітників 
кафедри є активно діючими інструкторами академії. Сучасні навчальні курси, доступ до 
яких забезпечується через академію, широко використовується у навчальному процесі 
університету. 

З 15 лютого 2018 року по 14 липня 2018 року інструктори мережної академії Cisco ЖДТУ 
завідувач кафедри  комп’ютерної інженерії та кібербезпеки Єфіменко Андрій Анатолійович 
та асистенти кафедри Байлюк Єлизавета Максимівна та Покотило Олександра Андріївна 
одними з перших в Україні проходили підготовку з нового англомовного курсу «CCNA 
CyberSecurity Operations». Після проходження курсу всі інструктори успішно здали 
теоретичний і практичний фінальні екзамени, отримали сертифікати і можливість 
викладати даний курс. 

Таким чином, студентів університету у 2018–2019 навчальному році очікує повноцінний 
професійний цикл «Кібербезпека», що містить курси: 

 Introduction to CyberSecurity (Вступ до кібербезпеки). 
 CyberSecurity Essentials (Основи кібербезпеки). 
 CCNA CyberSecurity Operations (CCNA Кібероперації). 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЗРУЧНОСТІ 
ПЕРЕГЛЯДУ РОЗКЛАДУ У ЖДТУ  

Кожного року ЖДТУ рухається вперед і впроваджує 
новітні інформаційно-комунікаційні технології в освітній 
процес.  

До нового навчального року Житомирським державним 
технологічним університетом запущено офіційний 
Телеграм-бот @ZSTUOfficialBot, який дає можливість за 
допомогою мобільного телефону отримувати розклад для 
будь-якої академічної групи денної форми навчання. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2384305174928029&set=a.463904260301473&type=3&eid=ARDRe82LtbwkVorYYXJQcHJFCvUUa_qj6vbaCuFtKxuxsDs8lg7U0FP25MY9jfId3rTAIfUbr8sDLHaN


GEEKDAY НА ТЕМУ “ВІД АРХІТЕКТУРИ КОДУ ДО 
ІНТЕГРАЦІЙНОГО ТЕСТУВАННЯ” 

Цієї осені GeekDay переходить на значно масштабніший 
рівень. Нові спікери, нові теми, нові ідеї; від досвіду 
використання Kubernetes, переваг технології Kotlin/Native до 
проектного менеджменту.  

Все це можна було побачити 3 листопада 2018 року в ЖДТУ, 
де відбувся GeekDay на тему “Від архітектури коду до 
інтеграційного тестування”. 

Професіонали ІТ-шники розповіли про сучасні технології 
розробки програмного забезпечення, автоматизованого 
тестування, і навіть про те, як докладаючи мінімум зусиль 
вивчити англійську мову: 

Шевчук Антон, Android Tech Lead/Scrum Master, Viseven – 
“Cross-platform development with Kotlin Native ”; 

Шубович Ігор, Project Delivery Manager, Stuzo  – “How to start 
sleeping well at night by writing automatic tests”; 

Василенко Роман, Chief Technology Officer, Viseven – 
“Функціональне програмування, як інструмент боротьби зі 
складністю ”; 

Афанасьєв Євгеній, Devops Engineer TeamLead, Viseven – “10 
причин [не] використовувати Kubernetes ”; 

Романюк Андрій, Product Owner, Oldmin Team – 
“Досягнення результату iгноруючи свiй мозок ”. 

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ “IP PROTECTION AND CONTRACTS IN IT” 
ВІД AXON PARTNERS 

Про те, як працює право у світі ІТ, як захистити 
інтелектуальну власність, та які договори укладати у 
Житомирському держаному технологічному університеті  
15 листопада 2018 року розповідали Євгенія Гірева та Денис 
Береговий із Axon Partners. 

Студенти дізналися про захист інтелектуальної власності в ІТ: 
кому і з якого моменту належать права на ПЗ, які його елементи 
та яким чином можна захистити, торгові марки та комерційні 
найменування, способи передання прав ІВ. Також мова йшла і 
про договірне право: види договорів в ІТ: розробка та підтримка 
ПЗ, ліцензування, поставка ПЗ, правила користування та 
політики для сервісів. 
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ТЕХНІЧНИЙ СЕМІНАР  
«МАРКУВАННЯ, ІДЕНТИФІКАЦІЯ, ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ» 

8 листопада 2018 року на базі Житомирського державного 
технологічного університету проведено технічний семінар 
«Маркування, ідентифікація, зберігання даних». Це був 
насичений, цікавий та корисний день. У заході взяли участь 
представники компаній Extreme Networks, Hewlett Packard 
Enterprise, Honeywell, SCS – Simple Cloud 
Solutions, Технолоджик, Zebra Technologies, які демонстрували 
та презентували інноваційні технології та нове обладнання. 
Семінар відбувся за підтримки колег з Encon Ukraine, Encon 
Trade Ukraine та PILZ Ukraine. 

В ході заходу представники та керівники компаній 
виступили з доповідями: 
 Simple Cloud solutions Юрій Гераськін – “Впровадження 

систем автоматизації задля підвищення якості роботи 
підприємств. Швидкість роботи персоналу і людський 
фактор. Як перестати платити за помилки співробітників?”. 

 Олег Рошка, керівник департаменту 
розробки Simple Cloudsolutions – “Ефективне управління 
складською і транспортною логістикою на основі хмарних 
технологій. Також  презентація систем WMS, YARD, 
LO Кейси успішних проектів”. 

 Валентин Мосієнко, бренд-менеджер Newland в Україні – 
презентував інноваційні продукти і рішення 
компанії Newland. 

 Максим Хомуха, technical specialist AutoID & Wireless 
Networks – представив сучасні продукти і технології 
компанії Honeywell. 

 Микола Воронянський, бренд-менеджер Zebra в Україні – 
продемонстрував продукти і рішення компанії Zebra. 

 Максим Хомуха, technical specialist AutoID & Wireless 
Networks – представив технології для розгортання 
промислових мереж Wi–Fi на основі рішень 
від Extreme Networks. 

 Олександр Кулаковський, IT Solution Architect HPE  – 
розповів про гібридні рішення  для автоматизації 
управління активами it-інфраструктури і процесами 
логістики. 

 Юрій Гераськін, технічний директор Simple Cloud  
solutions – представив програму отримання гранту на 
компенсацію вартості проекту по впровадженню систем 
управління підприємством від ЄБРР. 



В ЖДТУ СТВОРИЛИ ПЕРШИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У М. ЖИТОМИРІ  

З МОЖЛИВІСТЮ ОТРИМАННЯ СЕРТИФІКАТУ 

Перший регіональний центр тестування іноземних 
мов є незалежним центром оцінювання в місті 
Житомир, що надає послуги з приводу визначення 
поточного рівня знань іноземної мови! 

Центр пропонує підготовку, тестування, та 
отримання сертифікату відповідно до 
загальноєвропейських стандартів. 

Центр співпрацює з Cambridge club, тому ми 
пропонуємо підготовку до міжнародних іспитів 
(IELTS, TOEFL та інші) та проведення всіх екзаменів у 
місті Житомир. 

УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ ЖДТУ У  
CCNA CYBER SECURITY OPERATIONS WORKSHOP 

24 листопада 2018 року в межах підготовки до 
святкування 30-го Міжнародного Дня захисту 
інформації (30 листопада 2018 року) на базі 
представництва Cisco в Україні у м. Києві відбувся 
важливий захід з підготовки інструкторів з кібербезпеки 
“CCNA Cyber Security Operations Workshop”. Цей захід 
провели провідні українські тренери-інструктори Яна 
Панферова та Орест Костів. 

Від Житомирського державного технологічного 
університету у заході брав участь керівник 
університетської мережної академії Cisco, завідувач 
кафедри комп’ютерної інженерії та кібербезпеки 
Єфіменко Андрій Анатолійович. У дружній та 
доброзичливій атмосфері діючі та майбутні інструктори 
з курсу  “CCNA CyberOps”  виконали командний 
практичний кейс з розслідування інциденту 
кібербезпеки. Після виконання кейсу та аналізу 
результатів розслідування інструктори мали можливість 
поспілкуватися з провідним фахівцем з кібербезпеки 
Павлом Родіоновим. Надалі майбутні інструктори здали 
фінальний екзамену і отримали інструкторську 
акредитацію.  
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ЖДТУ АКТИВНО ПРИЙМАЄ УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ ВІД 
АКАДЕМІ CISCO 

1 грудня 2018 році на базі Національного технічного 
університету «Дніпровська політехніка» (м. Дніпро) 
відбувся важливий для ІТ-спільноти України захід 
«Буткамп інструкторів Академій Cisco 2018». Цей захід 
став результатом спільної співпраці як інструкторів 
центру підготовки та підтримки академій Cisco НТУ 
«Дніпровська політехніка», так і інших академій Cisco і 
центрів підготовки та підтримки академій Cisco. Участь у 
заході взяло більше 80 представників більше ніж 30 
закладів освіти з різних міст України. 

Від Житомирського державного технологічного 
університету у буткемпі брав участь керівник 
університетської мережної академії Cisco, завідувач 
кафедри комп’ютерної інженерії та кібербезпеки 
Єфіменко Андрій Анатолійович.  

У межах тематики буткемпу (Кібербезпека, Інтернет 
речей, Програмування, STEM-практики) учасники мали 
можливість прослухати лекції провідних інструкторів та 
 викладачів, виконати практичні завдання-воркшопи, поділитися власними практиками та 
досвідом викладання, поспілкуватися та подискутувати стосовно використання курсів Cisco 
у навчальному процесі при викладанні загальноосвітніх та професійно-орієнтованих 
дисциплін. 

СПІВПРАЦЯ З ДЕРЖАВНИМ АГЕНТСТВОМ З 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ  

Між Головою Держенергоефективності України та 
ректором ЖДТУ підписано Угоду про співробітництво 
щодо створення атестаційних комісій, що будуть 
проводити професійну атестацію осіб, які мають намір 
провадити діяльність із сертифікації енергетичної 
ефективності та обстеження інженерних систем. 
Наказом ректора університету створено відповідну 
комісію, до складу якої увійшли не лише представники 
професорсько-викладацького складу ЖДТУ, а й  
 фахівці з Інспекції Держенергонагляду у Житомирській області та представники 

«Житомиртеплокомуненерго». 
 Атестаційною комісією розроблено освітньо-професійні програми для енергоаудиторів 

за напрямом сертифікації енергетичної ефективності будівель і споруд та за напрямом 
обстеження інженерних систем будівель і споруд, за якими планується проводити 
підготовку відповідних фахівців, для проходження ними професійної атестації за двома 
напрямами енергоаудиту. 
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В рамках співпраці між Житомирським державним 
технологічним університетом, Житомирською обласною 
державною адміністрацією та Агенцією регіонального 
розвитку Житомирської області відбувся Перший 
регіональний бізнес-форум, ініційований нетворкінг-клубом 
«CommUnity». До Форуму «Стратегічне планування власного 
бізнесу» долучилися представники Офісу реформ 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,  
 

ФОРУМ «СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ВЛАСНОГО БІЗНЕСУ» 
ВІДБУВСЯ В ЖДТУ 

Агенції регіонального розвитку Житомирської області, очільники та представники 
об’єднаних територіальних громад області, власники, топ-менеджери регіональних і 
національних компаній. 

130 учасників ставили за мету збільшення ділової активності, налагодження прямих 
бізнес-зв’язків, пошук ресурсів для економічного прогресу підприємств, розвиток навичок 
застосування новітніх бізнес-ідей, управління бізнесом, масштабування та виходу на нові 
ринки, розробка стратегій компаній. 

Під час Форуму, відкритого першим проректором ЖДТУ Оксаною Олійник та 
директором Агенції регіонального розвитку Житомирської області Артемом Сачуком, 
кращі практики великого бізнесу для розвитку малого та середнього бізнесу, а також 
можливості Центрів підтримки підприємництва на базі ЦНАПів презентувала команда 
підтримки реформ Мінекономрозвитку – Деніс Шемякін та Андрій Слабинський. Секрети 
успішної стратегії компанії і позитивні наслідки завдяки розвитку людського потенціалу 
розкрила віце-президент з розвитку Європи та країн Ближнього Сходу Міжнародного 
інституту культурних зв’язків Світлана Саламатова. 

4 тематичних воркшопи розвивали потенціал учасників. Зокрема, бізнес-тренер, 
психолог-експерт телеканалів «Україна», «1+1» та СТБ Валентин Кім презентував тренінг 
«Персонал як стратегічний ресурс. Методи протидії вигоранню». Директор Агенції 
регіонального розвитку Житомирської області Артем Сачук провів майстер-
клас «Інвестиційна стратегія підприємства. Інвестиційна привабливість». CEO і менеджер по 
роботі з корпоративними клієнтами рекламної агенції «Кран» Володимир Котик та Оксана 
Супруненко спрямували аудиторію на стратегічне маркетингове планування. Бізнес-тренер 
Ірина Венгловська провела стратегічну сесію з перетворення глобальних планів на реальні 
дії. Команди компаній-учасниць презентували партнерам власні проекти. 

«Родзинкою» Форуму став надихаючий виступ Павла Шеремети, засновника Києво-
Могилянської бізнес-школи, міністра економічного розвитку і торгівлі України (2014 р.), 
засновника та директора Школи управління УКУ (2014–2015 рр.) з презентацією стратегії 
«Proryv.in.ua». 



«Нові компетенції з міжнародним визнанням або освіта 
впродовж життя!» — саме з таким девізом Житомирський 
державний технологічний університет працює вже декілька 
років. 

7 березня 2018 року викладачі факультету обліку і фінансів 
отримали міжнародні сертифікати Інститут фінансових 
бухгалтерів Великобританії за модулем «Міжнародні стандарти 
фінансової звітності». Катерина Романчук, Лариса Сергієнко, 
Катерина Шиманська, Світлана Кучер, Тетяна Назаренко 
пройшли навчання в сертифікованому центрі «Бізнес Освітній 
Альянс», склали іспити та отримали кваліфікаційні 
сертифікати. Підтвердження від однієї з найстаріших 
міжнародних професійних бухгалтерських організації (яка в 
2016 році святкувала сторіччя з дня створення), повного Члена 
Ради з міжнародних стандартів, старійшини в сфері 
бухгалтерського обліку, є свідченням високого професійного 
рівня викладачів, їх кваліфікованості як практиків. 

НОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНИМ ВИЗНАННЯМ  
АБО ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ! 

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИКЛАДАЧА 

Викладач не лише навчає студентів, а й сам 
навчається протягом життя для того, щоб 
освітній процес відповідав вимогам часу та 
потребам нових поколінь студентів.  

18 січня 2018 року викладачі кафедри 
іноземних мов ЖДТУ підвищували рівень 
професійної майстерності, взявши участь у 
науково-методичному семінарі, присвяче-
ному темі підготовки учнів до іспитів, а 
також комунікативним підходам у викладанні 
граматики.  

Семінар організовано видавницт-
вом Cambridge University Press, компанією 
Лінгвіст спільно з Житомирським обласним 
 інститутом післядипломної педагогічної освіти Житомирської обласної  

ради. Методист-консультант видавництва Cambridge University Press Україна Тетяна 
Шелепко поділилася з учасниками прийомами підготовки студентів до іспитів, усунення 
труднощів при навчанні граматики, мотивування студентів до вивчення мови. 
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  ВСТУПНА КАМПАНІЯ - 2018 
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КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЗАРАХОВАНИХ НА НАВЧАННЯ  
у розрізі освітніх рівнів, форм навчання, факультетів 
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Під час Вступної кампанії-2018 до ЖДТУ подано 5275 заяви абітурієнтів на участь у 
конкурсному відборі. Відсоток зарахованих на навчання від загальної кількості поданих заяв 
становить – 36 %. 

Кількість зарахованих на навчання за усіма освітніми рівнями 

Усього За державним замовленням За рахунок коштів фізичних 

та юридичних осіб 

1920 973 947 

Кількість зарахованих на навчання у розрізі освітніх рівнів 

Освітній ступінь Усього 
За державним 

замовленням 

За рахунок коштів 

фізичних та 

юридичних осіб 

Бакалавр 836 401 435 

Магістр 1084 572 512 

Усі випускники підготовчих курсів ЖДТУ  
стали студентами вищих навчальних закладів України 

Студенти 

ЖДТУ 

60% 

Студенти 

інших ЗВО 

40% 

Державне 

замовлення у 

ЖДТУ 

33% 

Навчання за 

кошти 

фізичних та 

юридичних 

осіб у ЖДТУ 

27% 

Державне 

замовлення у 

інших ЗВО 

25% 

Навчання за 

кошти 

фізичних та 

юридичних 

осіб у інших 

ЗВО 

15% 

Цього року за час вступної кампанії до університету зараховано 141 особа з числа 
учасників бойових дій, з них 131 учасник бойових дій отримали можливість навчатися за 
рахунок державного замовлення. 
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ПРОВЕДЕННЯ КРУГЛИХ СТОЛІВ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ 

ВСЕУКРАЇНСЬКА ОЛІМПІАДА ЖДТУ 

У березні та квітні 2018 року відбулися відповідно перший (дистанційний) та другий 
(очний) тури Всеукраїнської олімпіади Житомирського державного технологічного 
університету для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої 
освіти. Усього у першому турі Олімпіади взяло участь 57 учасників, 37 з яких набрали 
необхідну для виходу у другий тур, кількість балів. За результатами олімпіади учасники 
отримали додаткові бали, які було їм додано під час вступу до ЖДТУ. 

25 травня 2018 року Житомирський державний технологічний 
університет приймав участь у Фестивалі вакансій для учасників АТО у 
м. Києві. За два останні роки до нашого університету на різні освітні 
рівні зараховано близько 500 учасників бойових дій з усіх куточків 
України. Завдячуючи підтримці цієї програми Міністерством освіти і 
науки України всі учасники АТО та діти учасників АТО навчаються на 
бюджетній основі навчання.  

ПРОВЕДЕННЯ ЗНО-2018 у ЖДТУ 

Уже традиційно у головному корпусі ЖДТУ проводиться зовнішнє незалежне 
оцінювання. У травні 2018 року було проведено 2 іспити основної сесії – з української мови 
та літератури та математики. 

Також у 2018 році, абітурієнти, що вступали для здобуття освітнього ступеня магістра, 
мали можливість складати у ЖДТУ єдиний вступний іспит з іноземної мови та єдине фахове 
вступне випробування з права та загальних правничих компетентностей. 
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12 травня в Житомирі відбувся фестиваль «КРИЛА». Житомирський 
державний технологічний університет також долучився до цієї події, 
презентуючи нові практичні розробки. Приємно, що така кількість 
людей долучилася до ідеї відновити літак в центральному парку 
культури та відпочинку ім. Ю. Гагаріна у Житомирі. 

18 травня 2018 року викладачі Житомирського державного технологічного університету 
в рамках відзначення Дня науки відвідали місто Новоград-Волинський. 

Першою локацією був Новоград-Волинський колегіум, на базі якого було проведено 
майстер-класи та демонстрацію студентських розробок з робототехніки. Надзвичайно 
цікавими для школярів виявилися робот-маніпулятор, 3Д-принтер, технології віртуальної 
реальності та інше обладнання, яке використовується в освітньому процесі ЖДТУ. 

14 квітня команда викладачів та студентів ЖДТУ взяла активну участь у фестивалі 
SpaceDay у м. Житомир, присвяченому Міжнародному Дню авіації та космонавтики. На 
експозиції університету багато щасливих дітей почувало себе маленькими інженерами з 
механіки, робототехніки, радіоелектроніки тощо. 

16 вересня 2018 року викладачі та студенти ЖДТУ взяли участь у щорічному Фестивалі 
Льону, що пройшов у с. Стремигород на Житомирщині. У програмі фестивалю були виступ 
кінно-трюкового театру «Княжа Конюшня», приїзд байкерів, виставка дронів, виступи 
зіркових гостей та багато іншого. Щиро дякуємо організаторам за запрошення та незабутні 
враження. 
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24 жовтня 2018 р. викладачі та студенти ЖДТУ взяли участь у роботі інформаційно-

просвітницького ярмарку професій «Студмістечко-2018», який проходив на базі 

Житомирського агротехнічного коледжу. На локації ЖДТУ були представлені інтерактивні 

стенди, роботи, квадрокоптери та інше обладнання. Відвідувачі мали змогу дослідити життя 

під мікроскопом та поспілкуватися зі студентами, які представляли свої власні розробки. 

Після відвідування усіх експозицій, учасники мали змогу проголосувати за один із 

представлених навчальних закладів міста. Житомирський державний технологічний 

університет впевнено набрав найбільшу кількість голосів школярів. 

Також на даному заході ЖДТУ презентував нову програму – «Студент 

на один день». За умовами програми учні шкіл мають можливість 

пройти on-line реєстрацію. Серед усіх зареєстрованих учасників 

програми проводиться розіграш і переможці отримують можливість 

один день провести у якості студента ЖДТУ. Така програма дає 

можливість майбутнім абітурієнтам ближче познайомитися зі 

студентським життям, а також ближче познайомитися з університетом. 

Житомирський державний технологічний університет, Музей космонавтики  

ім. С.П. Корольова Житомирської обласної ради 29 вересня 2018 року, спільно провели на 

базі ЖДТУ Другий фестиваль науки і техніки SpaceTechFest. У програмі фестивалю було 

заплановано велику кількість заходів, одним з яких став Круглій стіл «ЗНО та ВСТУП-2019», 

організований спільно з Вінницьким регіональним центром оцінювання якості освіти. На 

заході учасникам круглого столу розповіли про особливості складання зовнішнього 

незалежного оцінювання та основні новації вступної кампанії 2019 року. Даний захід 

відвідало близько 500 школярів з різних населених пунктів області.  
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8 червня 2018 р. співробітники ЖДТУ разом зі студентами  провели відкритий 
пізнавальний тренінг в зеленій зоні міста active space «HR-management в еко-проектах 
Житомира». Захід на майданчику на вул. Пушкінській у рамках щорічного урбаністично-
культурного фестивалю «Майстерня міста Житомир» і був покликаний розвинути у 
присутніх ті компетенції, які необхідні для управління проектними групами, командами і 
персоналом під час розробки та реалізації еко-проектів у місті. 

22 листопада університет привітно зустрів представників загальноосвітніх закладів  
м. Новоград-Волинський. Під час робочої наради, учасники зустрічі обговорили коло 
актуальних питань щодо організації взаємодії навчальних закладів різних рівнів освіти у 
сфері формування та розвитку потенціалу молоді Житомирської області, окреслили  
майбутню співпрацю в сферах профорієнтаційної роботи та підвищення кваліфікації 
вчителів. 

24 березня 2018 року у ЖДТУ відбувся міський конкурс «Ярмарок ідей у галузі високих 
технологій» серед шкільних команд міста Житомира. Конкурс організований управлінням 
освіти Житомирської міської ради, ЖДТУ та ТОВ «ІСМ Україна». 

Школярі презентували власні проекти і прототипи на актуальну тематику, що пов’язана з 
роботами, відновлюваною енергетикою, дронами, інклюзивною освітою, корисними 
гаджетами, віртуальною реальністю та іншими смарт-технологіями. У конкурсі брали участь 
12 команд від 7-ми загальноосвітніх навчальних закладів м. Житомира, до складу яких 
входили учні 1–11 класів. Команди отримали досвід публічного виступу, захисту своїх 
проектів та пропозиції щодо удосконалення своїх розробок. 
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Участь у регіональній конференції «Управління освітою на місцях 
в умовах децентралізації» у рамках спільної Стратегії впровадження 
ефективного управління освітою в громадах «Нова школа в нових 
громадах», яка проходила в Баранівській ОТГ. 

З метою ознайомлення присутніх з діяльністю університету 
представлено презентацію нашого університету, відбулися 
домовленості про співпрацю та знайомство з майбутніми 
абітурієнтами. 

24 лютого у приміщенні Житомирського державного технологічного університету 
пройшов XI чемпіонат Житомира з інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?» серед школярів. 

Змагання проходили у двох вікових групах: молодша – 7–9 класи та старша – 10–11 класи. 
У чемпіонаті було представлено по 21 команді у кожній віковій групі. 
Переможець визначався за результатами трьох турів, в ході яких розігрувалося по  

12 питань. Як у старшій, так і у молодшій групі, у напруженій боротьбі, перемогу здобули 
команди Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді. 
Зазначимо, що старша команда центру, на даний момент, є дворазовими чемпіонами 
України. 

Близько сотні житомирян зібралися 6 лютого в Житомирському державному 
технологічному університеті, щоби слідкувати онлайн за запуском найпотужнішої у світі 
ракети Falcon Heavy. 

Ми створюємо Хакспейс в ЖДТУ. І на одній з бесід із ректором прийшла ідея зробити 
щось на кшталт «Ночі в музеї», але в університеті. І якраз така подія знайшлася – запуск 
Falcon Heavy. Оголосили новину на сайті ЖДТУ та в соцмережах, організували трансляцію. 
Для школярів зробили невеликий простір, де показали, що ми робимо на факультетах та в 
лабораторіях. 

Тестовий запуск важкої ракети-носія Falcon Heavy відбувся 6 лютого о 22.45. За ним 
спостерігали не лише ті, хто прийшов у ЖДТУ. Враженнями від побаченого житомиряни 
радо ділилися у соцмережах. 
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7 жовтня у Житомирі на вул. Михайлівській відбулися перші перегони на гіробордах.  

У даному заході мали змогу прийняти участь усі бажаючі. Студенти та викладачі ЖДТУ 

організували експозицію останніх досягнень науки і техніки. На локації ЖДТУ були 

представлені безпілотні роботи, квадрокоптери, роботизовані технологічні лінії і багато 

інших цікавих розробок, у створенні яких приймають участь студенти університету. 

У 2018 році Житомирський державний технологічний університет 

долучився до відкриття ІІІ циклу інформаційної школи профорієнтації, яка 

діє у рамках проекту «Шлях до майбутньої професії», що ініційовано 

Житомирською міською радою та Центром соціальних служб для сім'ї, дітей 

та молоді. 

Протягом вересня-грудня 2018 року проведено виїзні профорієнтаційні заходи спільно з 

Вінницьким регіональним центром оцінювання якості освіти щодо роз’яснень абітурієнтам 

особливостей ЗНО та Вступної кампанії у 2019 році. У межах даних заходів представники 

університету відвідали 15 районних центрів області. 

23 квітня ЖДТУ приймав участь у «Науковому пікніку», що відбувався під відкритим 
небом на центральній вулиці міста Житомира – вулиці Михайлівській.  

На майданчику ЖДТУ, який студенти і викладачі облаштували спільно з партнерами 

університету, відвідувачі могли не лише оглянути сучасні досягнення науки і техніки, але й 

взяти участь у дослідженнях. 
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  ДУАЛЬНА ОСВІТА 

КРУГЛИЙ СТІЛ “ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ПРОФЕСІЙНОЇ 
АДАПТАЦІЇ УЧАСНИКІВ АТО У ЖДТУ” 

В стінах Житомирського державного 
технологічного університету відбувся Круглий 
стіл “Про організацію професійної адаптації 
учасників АТО у Житомирському державному 
технологічному університеті”. 

У кожного з демобілізованих учасників АТО 
Житомирщини є реальна можливість знайти  
роботу – протягом 2015–2017 рр. професійну 
адаптацію вже пройшли 1200 учасників АТО. 
Завдання влади та громадськості – максимально 
спростити цей шлях для бійців. На цьому наголосив 

заступник голови облдержадміністрації Ярослав Лагута, відкриваючи круглий стіл з питань 
професійної адаптації учасників АТО у Житомирському державному технологічному 
університеті 25 січня. 

«Питання професійної адаптації є складовою соціалізації учасників АТО і безумовно 
актуальною темою для суспільства Житомирщини. Адже сьогодні кількість демобілізованих 
перевищує 10 тис. осіб, зі статусом учасника бойових дій – більше 9,7 тис. жителів області. 
Повертаючись у мирне життя, у хлопців постає багато питань. І безперечно знайти цікаву, 
корисну та високооплачувану роботу – це найкращий варіант для того, щоб адаптуватися у 
суспільстві. Наше завдання – спростити цей шлях і надати можливості тим учасникам АТО, 
хто бажає знайти роботу, перепрофілюватися. Тому маємо бути максимально активними, 
щоб наш колективний розум зміг відпрацювати практичні кроки, рекомендації для 
покращення ситуації», – зазначив Ярослав Лагута. 

За словами директора департаменту праці та соціального захисту населення 
Житомирської ОДА Юрія Прокопця, у 2015–2017 рр. професійну адаптацію пройшли 1200 
учасників АТО. На це було виділено 6 млн грн. Найбільш популярним напрямом адаптації є 
курси водіїв автотранспортних засобів. Також у 2017 році 24 особи пройшли курси з 
вивчення англійської мови. 

Програму навчального процесу учасників АТО, а також проекти реінтеграції бійців до 
суспільного життя презентував присутнім ректор ЖДТУ Віктор Євдокимов. В університеті 
на сьогодні навчається 400 учасників бойових дій. 
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  ЖИТОМИРСЬКИЙ ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ ПРОВІВ У ЖДТУ 
КОНФЕРЕНЦІЮ ЩОДО ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ, БІЗНЕСУ І 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  
Інвестиційна привабливість регіону, демографічна 

криза, трудова міграція, як її припинити та як 
виховати професійних кадрів на Житомирщині. 
Відповіді на ці питання шукали під час спільної 
конференції представники найпотужніших 
підприємств області, міської влади та навчальних 
закладів разом з експертами всеукраїнського рівня. З-
поміж яких: Анатолій Амелін, Юрій Романенко та 
Ігор Тишкевич з Українського інституту майбутнього  
 та Родіон Колишко від Конфедерації роботодавців України. До обговорення дискусійних 
питань долучилися й більше сотні студентів. На думку організаторів, такі зустрічі й стануть 
першим кроком на шляху до вирішення питань зайнятості. 

Директор Житомирського інвестиційного центру Вадим Ліскі зазначив, що на 
підприємствах відчувається недостача кадрів, а також рівень їх освіти. Ці питання 
безпосередньо пов’язані з демографічною проблемою, проблемою працевлаштування.  

За статистичними даними доповідачів, наразі більше шести мільйонів працюючих 
українців шукають заробітку за кордоном. Разом з тим, міграція відбувається не лише 
трудова, а і освітня. Тому, навчальні заклади також повинні активізуватися та бути 
конкурентоспроможними на європейському ринку освітніх послуг. Зокрема, у Житомирі 
нові підходи до навчання та підготовки фахових спеціалістів вже упродовж кількох років 
впроваджує технологічний університет. 

Віктор Євдокимов зазначив, що два роки тому вирішили повністю змінити систему 
підготовки в ЖДТУ. Ми вибудували модель підготовки за кожною спеціальністю фахівців, які, 
власне, потрібні роботодавцю. Це дало свій позитивний результат і наштовхнуло нас на інші 
кроки щодо запровадження дуальної моделі освіти, запровадження стипендій роботодавців для 
наших студентів. Змішаний тип навчання, коли студенти наприклад 4 дні навчаються в 
університеті, а два дні на підприємстві. Або навпаки: тиждень тут, тиждень там, семестр тут, 
семестр там. Все залежить від конкретного випадку, спеціальності та підприємства. 

Після більше як трьохгодинної дискусії за круглим столом роботодавці, керівники 
навчальних закладів та експерти з Українського інституту майбутнього зійшлися на думці, 
що підприємці нового покоління повинні не лише допомагати навчальним закладам 
готувати фахівців робітничих професій, а й, власне, впроваджувати зміни в системі освіти 
на користь дуальної форми навчання. 
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  ВСТУПНА КАМПАНІЯ - 2016 НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ 

АНАЛІЗ НАБОРУ СТУДЕНТІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ 

За освітнім рівнем «бакалавр» (денна та заочна форми навчання) підготовка фахівців 
здійснюється за 23 спеціальностями. З них у 2018 році: 
на 5 спеціальностей зараховано понад 50% ліцензійного обсягу, зокрема 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 
125 Кібербезпека  
183 Технології захисту навколишнього середовища 
242 Туризм; 
292 Міжнародні економічні відносини 

на 3 спеціальності зараховано понад 70% ліцензійного обсягу: 
121 Інженерія програмного забезпечення 
123 Комп’ютерна інженерія 
281 Публічне управління та адміністрування; 

на 1 спеціальність зараховано 100% ліцензійного обсягу 
262 Правоохоронна діяльність. 
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За освітнім рівнем «магістр» (денна та заочна форми навчання) підготовка фахівців 
здійснюється за 19 спеціальностями. З них у 2018 році: 
 на 3 спеціальності зараховано понад 50% ліцензійного обсягу, зокрема 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
151 Автоматизація та КІТ 

 на 3 спеціальності зараховано понад 70% ліцензійного обсягу: 
071 Облік і оподаткування 
121 Інженерія програмного забезпечення 
184 Гірництво 

 на 3 спеціальності зараховано понад 90% ліцензійного обсягу: 
073 Менеджмент 
172 Телекомунікації та радіотехніка 
262 Правоохоронна діяльність 

 на 2 спеціальності зараховано 100% ліцензійного обсягу 
163 Біомедична інженерія 
281 Публічне управління та адміністрування 
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БАКАЛАВР 

• Економіка 
• Облік і оподаткування 
• Фінанси, банківська 

справа та страхування 
• Менеджмент 
• Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 
• Екологія 
• Інженерія програмного 

забезпечення 
• Комп'ютерна інженерія 
• Кібербезпека 
• Прикладна механіка 
• Галузеве 

машинобудування 
• Автоматизація та 

комп'ютерно-інтегровані 
технології 

• Метрологія та 
інформаційно-
вимірювальна техніка 

• Біомедична інженерія 
• Телекомунікації та 

радіотехніка 
• Технології захисту 

навколишнього 
середовища 

• Гірництво 
• Туризм 
• Правоохоронна діяльність 
• Автомобільний транспорт 
• Транспортні технології 
• Публічне управління та 

адміністрування 
• Міжнародні економічні 

відносини 

МАГІСТР 

• Економіка 
• Бізнес-економіка 
• Управління персоналом у бізнес-середовищі 
• Облік і оподаткування 
• Фінанси, банківська справа та страхування 
• Менеджмент 
• Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
• Екологія 
• Інженерія програмного забезпечення 
• Управління ІТ-проектами 
• Інформаційні системи та технології 
• Прикладна механіка 
• Галузеве машинобудування 
• Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 
• Біомедична інженерія 
• Телекомунікації та радіотехніка 
• Технології захисту навколишнього середовища 
• Розробка родовищ корисних копалин 
• Маркшейдерська справа 
• Туризм 
• Правоохоронна діяльність 
• Автомобільний транспорт 
• Публічне управління та адміністрування 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ 
Навчання у ЖДТУ проводиться за: 

• 14 галузями знань; 
• 24 спеціальностями: 

• 19 за освітнім рівнем «магістр» (23 освітньо-професійні програми); 
• 23 за освітнім рівнем «бакалавр» (23 освітньо-професійні програми); 
• 10 за освітнім рівнем «доктор філософії» (10 освітньо-наукових програм). 

PhD 

• Економіка 
• Облік і оподаткування 
• Фінанси, банківська справа та страхування 
• Менеджмент 
• Екологія 
• Інженерія програмного забезпечення 
• Прикладна механіка 
• Гірництво 
• Автомобільний транспорт 
• Публічне управління та адміністрування 
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ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЯ 
У 2018 РОЦІ ЛІЦЕНЗОВАНО НОВІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ: 
• 262 «Правоохоронна діяльність» (освітні рівні «бакалавр» та «магістр»). 
• 081 «Право» (освітній рівень «бакалавр»). 
• 035 «Філологія (Прикладна лінгвістика)» (освітній рівень «бакалавр»). 
• 122 «Комп’ютерні науки» (освітній рівень «бакалавр»). 

Збільшено ліцензований обсяг за спеціальністю: 
• 172 «Телекомунікації та радіотехніка». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рішенням Акредитаційної комісії продовжено термін дії 2 сертифікатів про 

акредитацію напрямів підготовки за освітнім рівнем «бакалавр»: 
• 6.050902 «Радіоелектронні апарати». 
• 6.140103 «Туризм». 

Акредитовано освітньо-професійні програми підготовки магістрів: 
• Економіка. 
• Облік і оподаткування. 
• Фінанси, банківська справа та страхування. 
• Менеджмент. 
• Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 
• Екологія. 
• Інженерія програмного забезпечення. 
• Управління ІТ-проектами. 
• Інформаційні системи та технології. 
• Прикладна механіка. 
• Галузеве машинобудування. 
• Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. 
• Біомедична інженерія. 
• Телекомунікації та радіотехніка. 
• Технології захисту навколишнього середовища. 
• Розробка родовищ корисних копалин. 
• Маркшейдерська справа. 
• Туризм. 
• Автомобільний транспорт. 
• Публічне управління та адміністрування. 
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У 2018 році кількість студентів, що навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб 
збільшилась на 166 осіб.  

На бюджетній основі навчаються 402 особи, які безпосередньо брали участь в 
Антитерористичній операції на сході України. 
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КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ 
На 01.12.2018 року загальний контингент студентів ЖДТУ становив 4731 осіб, що на  

53 особи більше, ніж у 2017 році. З них 2837 навчаються за денною формою, а 1894 – за 
заочною формою. Найбільший сумарний контингент на факультеті інформаційно-
комп’ютерних технологій, найменший – на гірничо-екологічному факультеті. 
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ЯКІСТЬ НАВЧАННЯ 

Рік 

Навчаються за кошти 

державного бюджету  

(денна форма) 

Отримують стипендію 

Особи % 

2017 1987 870 44 

2018 1726 760 44 

В цілому по навчальному закладу кількість студентів, що отримали диплом з відзнакою, 
склала 182 особи, або 11 % від загальної кількості випускників. Більшу кількість дипломів з 
відзнакою (17%) отримали випускники факультету економіки та менеджменту порівняно з 
середнім по університету.  
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ФІКТ ФОФ ФЕМ ГЕФ ФКІТМР Всього

Якість підсумкової атестації

з відзнакою

звичайні

1987 

1026 

Денна 2017 р. 

Бюджет 

Контракт 1726

1101

Денна 2018 р.

бюджет

контракт

681 

982 

Заочна 2017 р. 

Бюджет 

Контракт 
847

1073

Заочна 2018 р.

бюджет

контракт
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НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ЖДТУ 
У Житомирському державному технологічному університеті 

навчаються іноземний студент з 11 країн світу. Серед них – громадяни 
Гани, Демократичної республіки Конго, Камеруну, Ізраїлю, 
Туркменістану, Грузії, Білорусі. 

На базі університету працює підготовче відділення для іноземних 
громадян у складі Центру довузівської освіти та роботи з іноземними 
студентам, де іноземці вивчають українську мову, а пізніше й інші 
навчальні предмети інженерно-технічного та економічного профілів.  

Частина студентів здобуває освіту за освітнім рівнем «Бакалавр», 
інші студенти навчаються за освітнім рівнем «Магістр». 

Для навчання іноземці обрали такі спеціальності: 051 «Економіка», 
072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 
123 «Комп’ютерна інженерія», 133 «Галузеве машинобудування»,  
151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»,  
184 «Гірництво», 242 «Туризм», 274 «Автомобільний транспорт»,  
281 «Публічне управління та адміністрування». 

У ЖДТУ діють інтенсивні (4 місяці) та базові (7 місяців) курси 
підготовки з англійської мови до складання міжнародного іспиту 
IELTS (Academic IELTS та General Training IELTS – International 
English Language Testing System). Курси спрямовані на розвиток 
умінь та навичок сприйняття англійської мови на слух, читання 
англійською мовою та розуміння прочитаного, створення логічно, 
лексично, стилістично та граматично правильно оформлених 
усних та письмових повідомлень англійською мовою.  

Навчання здійснюється за новітніми спеціалізованими 
автентичними підручниками видавництв Pearson та Cambridge 
University Press. На курсах працюють досвідчені 
висококваліфіковані викладачі з міжнародною практикою 
викладання. 

Після закінчення курсів студенти мають можливість скласти 
пробний тест IELTS у Першому регіональному центрі тестування  
 

КУРСИ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ У ЖДТУ 

іноземних мов при ЖДТУ та отримати сертифікат, що засвідчує рівень володіння англійською 
мовою відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти (CEFR). 

На почату грудня розпочалася робота інтенсивного курсу. Попередньо студенти мали 
змогу пройти пробне тестування для визначення їхнього рівня володіння англійською 
мовою. Відповідно до результатів тесту було сформовано 2 групи – pre-intermediate (10 осіб) 
та intermediate (10 осіб). 

Навчання на інтенсивних курсах триватиме до травня 2019 року з подальшим складанням 
міжнародного іспиту IELTS. Подальший набір груп на інтенсивний та базовий курси 
планується з січня 2019 року. 
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ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД 
Станом на 01.12.2018 р. з 316 осіб професорсько-викладацького складу 92% працюють на 

постійній основі, а 73 % мають наукові ступені та вчені звання. Серед штатних 
співробітників ЖДТУ 74% становлять особи вищої кваліфікації (доктори наук і професори, 
кандидати наук і доценти). На постійній основі в ЖДТУ працює 41 доктор наук, професор 
та 173 кандидати наук, доценти, а на умовах сумісництва – 8 докторів наук, професорів і  
10 кандидатів наук, доцентів. 

На 24 кафедрах завідувачами є 15 докторів наук, професорів, 9 – кандидати наук, 
доценти. Кількість випускаючих кафедр – 19, завідувачами на них є – 13 докторів наук, 
професорів, 6 – кандидати наук, доценти.  

В університеті працюють на штатних посадах та за зовнішнім сумісництвом 8 академіків 
галузевих академій наук України, 4 члена-кореспондента галузевих академій наук України, 
5 Заслужених діячів науки і техніки України, 2 Заслужених працівника освіти України,  
1 Заслужений економіст України, 1 Заслужений лісівник України, 1 Заслужений юрист 
України, 1 Заслужений метролог України, 1 Заслужений працівник фізичної культури і 
спорту, 1 Заслужений вчитель України, 9 відмінників освіти України, 1 Лауреат державної 
премії України в галузі науки і техніки. 

Доктори 
наук, 

професори -

41 осіб; 14%

Кандидати 
наук, 

доценти -

173 особи; 
60%

Без 
вченого 

ступеня та 

наукового 
звання -

77 осіб; 26

Якісний склад професорсько-

викладацького складу (штатні 

працівники)
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ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ, НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ 
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ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

У 2018 р. виконуються 9 науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок коштів 
державного бюджету загальним обсягом 3107,000 тис. грн. (з них 1 фундаментальна НДР –
200,000 тис. грн.,  2 прикладні дослідження – 670,000 тис. грн. та 6 наукових робіт молодих 
вчених –2237,000 тис. грн.)  за пріоритетними тематичними напрямами: 

Категорії робіт 

2014 2015 2016 2017 2018 

к-ть 
од. 

тис. 
грн. 

к-ть 
од. 

тис. 
грн. 

к-ть 
од. 

тис. 
грн. 

к-ть 
од. 

тис. 
грн 

к-ть 
од 

тис. 
грн. 

Фундамен-
тальні 

(за рахунок 
держбюджету) 

4 457,5 3 427,19 3 428,83 4 657,55 1 200,00 

Прикладні 
(за рахунок 

держбюджету) 
1 118,5 1 94,23 2 295,41 1 214,24 2 670,00 

Наукова 
робота 

молодих 
учених 

         1   87,0 1  703,0 6 2237,00 

Госпдоговірні 
(заключені 
договори) 

21 118,3 21 71,21 13 180,5 13 403,02 11 134,75 

Кількість виконаних робіт науковцями ЖДТУ та обсяги їх фінансування за 
останні 5 років: 

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
         НДР “Синтез термодинамічно нестабільних фаз та технології остаточного 
формування оптико-електричних властивостей гетероструктур для оптоелектронних 
детекторів спеціального призначення” 
        Науковий керівник – д.т.н., проф. Москвін П.П. 
        Початок виконання – 01.02.2017 р. Кінець виконання – 31.12.2019 р.  
        Обсяг фінансування на 2018 р. – 200,000 тис. грн. 

ПРИКЛАДНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
        НДР “Новий прецизійний чутливий елемент стабілізатора озброєння легкої 
броньованої техніки”  
       Науковий керівник – к.т.н., доц. Ткачук А.Г.  
       Початок виконання – 01.01.2018 р. Кінець виконання – 31.12.2020 р. 
       Обсяг фінансування на 2018 р. – 370,000 тис.грн. 
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        НДР “Приладова система для вимірювання механічних величин (геометричних 
параметрів та параметрів руху об’єктів) з цифровими відеозображеннями“ 
       Науковий керівник – д.т.н., проф. Подчашинський Ю.О. 
       Початок виконання – 01.01.2018 р. Кінець виконання – 31.12.2019 р.  
       Обсяг фінансування на 2018 р. – 300,000 тис. грн. 

НАУКОВА РОБОТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ 
Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук 

        НДР “Механізм економіко-екологічної реабілітації суб'єктів господарювання від 
надзвичайних ситуацій, бойових дій як складова національної безпеки” 
        Науковий керівник – д.е.н., проф. Грицишен Д.О.  
        Початок виконання – 01.08.2016 р. Кінець виконання – 31.07.2018 р. 
        Обсяг фінансування на 2018 р. – 145,000 тис. грн. 
         
        НДР “Політика щодо біженців та внутрішньо переміщених осіб при загрозах 
національній безпеці та постконфліктному стані економіки ” 
        Науковий керівник – д.е.н., проф. Євдокимов В.В. 
        Початок виконання – 01.10.2017 р. Кінець виконання – 30.09.2019 р. 
        Обсяг фінансування на 2018 р. – 396,000 тис. грн. 
  
        НДР “Трансформація соціальної відповідальності бізнесу в умовах гібридної війни” 
        Науковий керівник – д.е.н., проф. Жиглей І.В. 
        Початок виконання – 01.10.2017 р. Кінець виконання – 30.09.2020 р. 
        Обсяг фінансування на 2018 р. – 500,000 тис. грн. 
  

Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій 
        НДР “Наукові основи відновлення лісогосподарських заходів у лісах, віднесених до 
зони безумовного відселення” 
       Науковий керівник – к.с.-г. н., доц. Давидова І.В. 
       Початок виконання – 01.10.2017 р. Кінець виконання – 30.09.2020 р. 
       Обсяг фінансування на 2018 р. – 501,000 тис. грн. 
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Прикладні наукові дослідження 

Інформаційні та комунікаційні технології 

НДР “Автоматизована система моніторингу наявності шкідливих та 

вибухонебезпечних газів на основі міні безпілотних літальних апаратів ” 

Науковий керівник – к.т.н. Коваль А.В. 

Початок виконання – 01.10.2017 р. Кінець виконання – 30.09.2020 р. 

Обсяг фінансування на 2018 р. – 360,000 тис. грн. 

НДР “Розробка нових і вдосконалення існуючих методів та алгоритмів побудови 

раціональних маршрутів руху транспортних засобів” 

Науковий керівник – к.т.н., доц. Морозов А.В. 

Початок виконання – 01.10.2017 р. Кінець виконання – 30.09.2019 р. 

Обсяг фінансування на 2018 р. – 335,000 тис. грн. 

ГОСПДОГОВІРНІ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ НДР 

Надходження коштів до спеціального фонду на виконання госпдоговірних НДР у 

2018 р станом на 30 листопада  складає  134,754 тис. грн. 

Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки 

НДР “Дослідження експлуатаційних характеристик алітованої сталі Ст08кп”. 

Замовник – Товариство з обмеженою відповідальністю «Спільне українсько-німецьке 

підприємство «АТЕМ-ФРАНК» 

Науковий керівник – д.т.н., проф. Мельничук П.П. 

Початок виконання – 01.10.2016 р. Кінець виконання – 22.01.2018 р. 

Обсяг фінансування – 20,0 тис. грн. 

НДР “Комплексне обстеження пасажиропотоків на маршрутах пасажирського 

транспорту загального користування в місті Житомирі”. 

Замовник – Представництво Дорнієр Консалтинг Інтернешенал ГмбX 

Науковий керівник – к.т.н.  Шумляківський  В.П. 

Початок виконання – 08.05.2018 р. Кінець виконання – 31.05.2018 р. 

Обсяг фінансування – 75,0 тис. грн. 

НДР “Розробка технології відновлення деталей загального призначення та плану 

розміщення обладнання дільниці нанесення покриттів”. 

Замовник – Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОСЕРВІС АВ» 

Науковий керівник – д.т.н., проф. Полонський  Л.Г. 

Початок виконання – 01.10.2018 р. Кінець виконання – 30.09.2019 р. 

Обсяг фінансування – 10,0 тис. грн. 
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Гірничо-екологічний факультет  

НДР “Оцінка негативного впливу навколишнього середовища на експлуатаційні 

властивості облицювальних виробів з природного каменю”. 

Замовник – ПП «Іван» 

Науковий керівник – к.т.н., доц. Панасюк А.В. 

Початок виконання – 01.12.2018 р. Кінець виконання – 15.09.2019 р. 

Обсяг фінансування – 4,0 тис. грн. 

НДР “Дослідження декоративності лабрадориту Ковалівського родовища, що 

знаходиться в Коростенському районі Житомирської області”. 

Замовник – ТОВ «САТУРН» 

Науковий керівник – к.т.н., доц. Котенко В.В 

Початок виконання – 05.02.2018 р. Кінець виконання – 17.02.2018 р. 

Обсяг фінансування – 1,5 тис. грн. 

НДР “Дослідження декоративності лабрадориту Кам’янобрідського родовища 

Північної ділянки, що знаходиться в Коростишівському районі Житомирської області”. 

Замовник – ТОВ «Лабрадорит» 

Науковий керівник – к.т.н., доц. Котенко В.В 

Початок виконання – 08.10.2018 р. Кінець виконання – 20.10.2018 р. 

Обсяг фінансування – 1,5 тис. грн. 

Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій   

НДР “Методи, алгоритми, засоби обробки та розпізнавання зображень у задачах 

побудови раціональних маршрутів руху безпілотних літальних апаратів”. 

Замовник – ТОВ «Екта-Пром» 

Науковий керівник – к.т.н., доц. Морозов А.В. 

Початок виконання – 01.02.2017 р. Кінець виконання – 31.12.2018 р. 

Обсяг фінансування – 5,0 тис. грн. 

НДР “Дослідження сучасного стану та тенденцій розвитку інформаційно-

управляючих телемеханічних комплексів”. 

Замовник – Науково-виробниче підприємство «Промекс» 

Науковий керівник – Локтікова Т.М. 

Початок виконання – 01.03.2017 р. Кінець виконання – 01.03.2018 р. 

Обсяг фінансування – 5,0 тис. грн. 

 Факультет обліку і фінансів   

НДР “Розвиток теорії та методології організації бухгалтерського обліку в умовах 

аутсорсингу”.  

Замовник – ТзОВ «Альт-мед» 

Науковий керівник – д.е.н., проф. Легенчук С.Ф. 

Початок виконання – 30.06.2016 р. Кінець виконання – 30.06.2018 р. 

Обсяг фінансування– 20,0 тис. грн. 
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 НДР “Облікове забезпечення операцій з земельними ділянками промислових 

підприємств”.  

Замовник – ТОВ «СЕМ КРАФТ» 

Науковий керівник – к.е.н., доц. Остапчук Т.П. 

Початок виконання – 17.01.2018 р. Кінець виконання – 31.03.2018 р. 

Обсяг фінансування– 2,0 тис. грн. 

Факультет економіки та менеджменту    

НДР “Управління розвитком підприємства та формування його 

конкурентоспроможності на внутрішніх і зовнішніх ринках”. 

Замовник – ТОВ «Галіївський маслозавод» 

Науковий керівник – к.е.н., проф. Тарасюк Г.М. 

Початок виконання – 15.06.2018 р. Кінець виконання – 30.09.2018р. 

Обсяг фінансування. – 2,0 тис. грн. 

НДР “Розвиток корпоративної соціальної відповідальності підприємства”. 

Замовник – Товариство з обмеженою відповідальністю "ОРГАНІК МІЛК  

Науковий керівник – д.е.н., проф. Тарасюк Г.М 

Початок виконання – 01.04.2017 р. Кінець виконання – 22.01.2018 р. 

Обсяг фінансування – 10,0 тис. грн. 

НДР “Розробка моделей та методів оцінки інвестиційної привабливості 

підприємств”. 

Замовник – ТОВ Євро-брок 

Науковий керівник – к.е.н., доц. Овандер Н.Л 

Початок виконання – 14.07.2017 р. Кінець виконання – 01.09.2018 р. 

Обсяг фінансування – 2,0 тис. грн. 

НДР “Фінансова складова планування інноваційно-технологічної модернізації 

підприємства”. 

Замовник – ТОВ «Вайтвуд» 

Науковий керівник – к.е.н., доц. Бужимська К.О. 

Початок виконання – 01.11.2017 р. Кінець виконання – 01.11.2019 р. 

Обсяг фінансування – 2,5 тис. грн. 

НДР “Розробка стратегії розвитку туризму в Житомирській області (замовлення 

аналітичних досліджень туристичного ринку) ”. 

Замовник – Управління культури та туризму ЖОДА» 

Науковий керівник – к.е.н., доц. Мілінчук О.В. 

Початок виконання – 16.04.2018 р. Кінець виконання – 16.05.2018 р. 

Обсяг фінансування. – 2,999 тис. грн. 
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НДР “Удосконалення аутсорсингу логістичних бізнес-функцій підприємства”. 

Замовник – ПрАТ «Мар’янівський склозавод» 

Науковий керівник – д.е.н., проф. Тарасюк Г.М 

Початок виконання – 12.06.2018 р. Кінець виконання – 12.06.2020 р. 

Обсяг фінансування. – 2,0 тис. грн. 

ВПЕРШЕ ОТРИМАНО ПАТЕНТ НА ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК 

11 червня 2018 року в державному реєстрі патентів 
України зареєстровано патент на промисловий зразок – 
«Ударний молоток для досліджень динамічних 
властивостей механічних систем» – № 36995. 

Плідна праця науковців кафедри прикладної механіки і 
комп’ютерно-інтегрованих технологій – Полонського 
Леоніда Григоровича – завідувача кафедри, Яновського 
Валерія Анатолійовича – к.т.н., доцента, Балицької Наталії 
Олександрівни – к.т.н., Штегіна Олексія Олександровича – 
к.т.н., і студента групи ПМ-137 – Козяра Ярослава – 
завершилася отриманням патента. 

Окрім того, протягом 2018 року успішно завершена 
кваліфікаційна експертиза і отримано: 

7 патентів України на винаходи; 
3 патенти України на корисну модель; 
4 свідоцтва про реєстрацію авторського права; 
1 позитивне рішення на патент на  корисну модель. 
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ДОКТОРАНТУРА ТА АСПІРАНТУРА 

Підготовка в аспірантурі Житомирського державного технологічного університету 
приведена у відповідність з європейським стандартом третього рівня вищої освіти.  

Наказами Міністерства освіти і науки України № 443 від 21 квітня 2016 р. та № 90л від  
29 січня 2018 р. розширено провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на 
третьому освітньо-науковому рівні – доктор філософії (PhD) з 10 спеціальностей та 
відповідно трансформовані  5 спеціальностей у докторантурі: 

№ 
з/п 

Шифр та найменування 
спеціальності в аспірантурі 

Ліцензійний 
обсяг (особи) 

Шифр та найменування 
спеціальності в докторантурі 

1. 101 Екологія 15 осіб 101 Екологія 
2. 121 Інженерія програмного  

забезпечення 
20 осіб   

3. 051 Економіка 15 осіб 051 Економіка 
4. 071 Облік і оподаткування 15 осіб 071 Облік і оподаткування 
5. 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 
10 осіб   

6. 073 Менеджмент 10 осіб   
7. 131 Прикладна механіка 10 осіб 131 Прикладна механіка 
8. 184 Гірництво 10 осіб   

9. 274 Автомобільний транспорт 10 осіб 274 Автомобільний транспорт 
10. 281 Публічне управління та 

адміністрування 
15 осіб 

 

В університеті функціонує дві спеціалізовані вчені ради: 
– Спеціалізована вчена рада Д14.052.01 з правом прийняття до захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю  
08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).  

– Спеціалізована вчена рада К14.052.02 з правом прийняття до захисту дисертацій на 
здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями:  

05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти; 
05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. 

 Станом на 01.12.2018 р. навчається: 
5 докторантів, у тому числі 4 докторанти за рахунок державного замовлення; 
58 аспірантів, у тому числі 39 аспірантів за рахунок державного замовлення. 
За 2016–2018 роки захищено докторантами, аспірантами та здобувачами 11 докторських 

дисертацій та 30 кандидатських дисертацій.  
Отримує стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених кандидат технічних 

наук, доцент кафедри розробки родовищ корисних копалин Толкач Олександр Миколайович. 
У 2018 році призначена стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених  

к.т.н., доц., зав кафедри АтаКІТ ім. проф. Самотокіна Б.Б. Ткачуку Андрію Геннадійовичу, 
к.е.н., доц., доценту кафедри міжнародних економічних відносин Шиманській Катерині 
Володимирівні та к.е.н., доц., доценту кафедри фінансів і кредиту Полчанову Андрію 
Юрійовичу. 
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Житомирський державний технологічний університет – 
базовий заклад вищої освіти з проведення:  

ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
робіт зі спеціальності «Прикладна механіка (технології 
машинобудування)»; 

ІІ туру Міжвузівського конкурсу студентських наукових робіт 
з галузі наук «Підприємництво»; 

  Всього учасників 

конкурсу від ЖДТУ  

(наукових робіт) 

Переможці 

(призери/наукові 

роботи) 

Факультет обліку і фінансів  6 (6) 3 (3)  

Факультет економіки та менеджменту 43 (41) 9 (9) 

Гірничо-екологічний факультет 8 (8) 3 (3) 

Факультет комп’ютерно-інтегрованих 

технологій, мехатроніки і робототехніки 
11 (8) 3 (3) 

Факультет інформаційно-комп’ютерних 

технологій 
14 (10) 4 (7) 

Всього 82 (73) 25 (22) 

ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу бакалаврських та магістерських робіт студентів 
закладів вищої освіти зі спеціальності «Облік і оподаткування». 

Участь студентів ЖДТУ у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 
82 студенти університету (73 наукові роботи) взяли участь у Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 
2017/2018 н.р,  з них 31 студент (28 наукових робіт) отримали запрошення до участі у II турі 
Конкурсу та 25 студентів (22 наукові роботи) стали призерами.  

СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

  Всього 
учасників 

Переможці 

Факультет обліку і фінансів  
7 

2 + 1 командна перемога 
(3 студенти) 

Факультет економіки та менеджменту 9 2 
Гірничо-екологічний факультет 3 1 
Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, 
мехатроніки і робототехніки 

6 3 

Факультет інформаційно-комп’ютерних 
технологій 

10 3 

Всього 35 11+ 1 командна перемога 

Участь студентів ЖДТУ у Всеукраїнській студентській олімпіаді 
35 студентів університету взяли участь у другому етапі Всеукраїнської студентської 
олімпіади 2017/2018 н.р., 11 з них стали призерами та здобули 1 командну перемогу. 
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Студентка 2 курсу спеціальності “Облік і оподаткування” Александрова 
Єлізавета в лютому 2018 р. брала участь у Всеукраїнському етапі 
Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка, на якому з гідністю захистила честь нашого 
університету.  

За результатами конкурсу Єлізавета посіла призове 2-е місце. 

СТУДЕНТКА ЖДТУ – ПЕРЕМОЖЦЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ЕТАПУ МІЖНАРОДНОГО МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОГО 

КОНКУРСУ УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ  
ім. Т.Г. ШЕВЧЕНКА 

СТУДЕНТ ЖДТУ СТАВ ПЕРЕМОЖЦЕМ  
КОНКУРСУ НАУКОВИХ І ТВОРЧИХ РОБІТ ПРО ГОЛОДОМОР 

5 березня 2018 року в Міністерстві освіти і науки України 
нагородили переможців конкурсу наукових і творчих робіт  
ім. Володимира Маняка та Лідії Коваленко, присвяченого 
роковинам Голодомору. Диплом та грошову нагороду отримав 
Дмитро Ткачук, дослідницька робота «Житомир 1932–1933 рр.: 
події Голодомору крізь призму приватних історій жителів 
міста». 

В цілому на конкурс надійшло близько 1350 робіт. 
Учасниками стали школярі, вчителі, методисти, наукові 
співробітники музеїв та аспіранти з усієї України. 

ПЕРЕМОГА У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ СТУДЕНТСЬКИХ 
НАУКОВИХ РОБІТ З «ЕКОЛОГІЇ» 

У Полтавському національному технічному університеті  
ім. Кондратюка студентка гірничо-екологічного факультету ЖДТУ Віта 
Шомко посіла 3-тє місце у Всеукраїнському конкурсі студентських 
наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за 
галуззю знань «Екологія», серед 126 робіт зі всієї України. Тема наукової 
роботи «Розроблення заходів щодо відновлення сприятливого 
гідрологічного режиму річки Уж». 
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23–26 квітня 2018 року на базі Національного технічного 
університету “Харківський політехнічний інститут” проходила 
Всеукраїнська студентська олімпіада з напряму та 
спеціальності “Інформатика”. 

Студент 2-го курсу факультету інформаційно-
комп’ютерних технологій Коваленко Святослав виборов  
2-е місце серед великої кількості учасників з різних закладів 
вищої освіти. 

СТУДЕНТ ФІКТ ВИБОРОВ 2 МІСЦЕ НА ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ 
ОЛІМПІАДІ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ІНФОРМАТИКА” 

СТУДЕНТИ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА – 
ПЕРЕМОЖЦІ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ  
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА” 

25–27 квітня 2018 року студентки 4 курсу напряму підготовки 
«Економіка підприємства» Марія Волосатова та Надія 
Максимчук підкорювати столицю – базовим закладом для проведення ІІ 
етапу Всеукраїнської олімпіада зі спеціальності «Економіка підприємства 
(за видами економічної діяльності)» у цьому році виступає Київський 
національний університет ім. Т.Г. Шевченка.  

Високий рівень підготовки та знань відзначено дипломами ІІ ступеня 
(Марія Волосатова) та ІІІ ступеня (Надія Максимчук). 

СТУДЕНТИ ЖДТУ ПРИЗЕРИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 
НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА 

КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ” 

Студенти ЖДТУ Курасов Денис та Михайлюк Ярослав 
отримали призове 2-е місце в секції «Мобільна робототехніка 
та мехатроніка» на підсумковій науково-практичній 
конференції ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт зі спеціальності «Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології» із представленою 
розробкою «Автоматизована навігаційна система колісної 
платформи для складського господарства». 
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НАША ЗІРОЧКА МАН ПЕРЕМОГЛА 

Чергова перемога студентів факультету інформаційно-комп’ютерних 
технологій ЖДТУ. Студент 2-го курсу Арсен Петросян виборов абсолютне  
2-е місце на Всеукраїнській олімпіаді з навчальної дисципліни 
“Інформатика”, яка проходила 17–19 квітня 2018 року у Національному 
аерокосмічному університеті імені М.Є. Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут». 

ЖДТУ тісно співпрацює з Малою Академією Наук, 
про це свідчить ряд спільних заходів та 
конференцій. Під керівництвом доцента кафедри 
екології Ірини Коцюби відбувся захист наукової роботи 
учениці Віталіни Бобкової “Ігрова модель 
неконфліктної конкуренції в умовах обмеженого 
ресурсу”. Вона посіла 3 місце на ІІІ етапі 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН.  

ЧЕРГОВІ ЗДОБУТКИ СТУДЕНТІВ ЖДТУ 

13 квітня 2018 р. у м. Харкові на Всеукраїнському конкурсі 
наукових робіт зі спеціалізації «Економіка і управління у сфері 
торгівлі» перемогу здобув студент 3 курсу Іван Новосьолов, який 
представив результати наукового дослідження у сфері управління 
товарними запасами підприємства. 

19 квітня Харків підкорювала студентка 4 курсу Сингаївська 
Катерина, з обґрунтуванням напрямів антикризового управління 
підприємством автотранспортної галузі. Роботу Катерини конкурсна 
комісія відзначила дипломом ІІІ ступеня. 

Особливо варто відзначити здобутки студентки 4 курсу Максимчук 
Надії, яка представила наукову роботу у непрофільному для 
студентів кафедри економіки та підприємництва конкурсі 
зі спеціалізації «Економіка та економічна політика». Роботу Надії 
було відзначено грамотою за глибокі теоретичні знання. 

 

ДРУГЕ МІСЦЕ НА ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ ОЛІМПІАДІ З 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІНФОРМАТИКА” 
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СТУДЕНТИ ЖДТУ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

«УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І ЕКОНОМІКА ПРАЦІ» 
Студентська молодь кафедри управління персоналом та 

економіки праці Житомирського державного технологічного 
університету 16 квітня 2018 році під час підсумкової науково-
практичної конференції II туру Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління 
персоналом і економіка праці», що проходила 
в Тернопільському національному економічному університеті, 
успішно захистила свої наукові роботи. 

Так, студенти 4 курсу Харчук Софія здобула диплом 
ІІ ступеня за виконану на високому науковому рівні роботу,  а 
Куліковський Віктор нагороджений дипломом ІІІ ступеня.  

НА ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ СТУДЕНТСЬКИХ 
НАУКОВИХ РОБІТ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “КОМП’ЮТЕРНІ 

НАУКИ” СТУДЕНТИ ЖДТУ У ПРИЗЕРАХ 

17 квітня 2018 року у Хмельницькому національному 
університеті проходив фінальний етап Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 
“Комп’ютерні науки”. 

У конкурсі брали участь студенти-магістранти факультету 
інформаційно-комп’ютерних технологій ЖДТУ Тетяна 
Бліндарук та Олександр Кравчук. Вони представляли 
спільну роботу “Моделювання мереж соціальних зв’язків на 
основі відкритих даних”. 

За результатами науково-практичної конференції наші 
студенти посіли 3 місце. 

ФІНАЛ СТУДЕНТСЬКОГО КОНКУРСУ  
«МАЙБУТНЄ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ» 

13 квітня 2018 року в Київському національному університеті 
імені Т.Г. Шевченко відбувся фінал студентського конкурсу 
«Майбутнє туристичної галузі». 

Студентки 4 курсу ЖДТУ спеціальності 
“Туризм” Марченкова Вікторія та Савельєва Дарія 
представляли наукову роботу на тему “Туристичне таксі 
Житомира як конкурентоспроможний туристичний продукт”, 
яка за результатами конкурсу здобула ІІІ місце, а студентки 
стали стипендіатами національного туроператора «Travel 
professional Group». 
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ПЕРЕМОГА У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ  
НАУКОВИХ РОБІТ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ  

121 ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
5 квітня 2018 року на базі Київського національного 

університету ім. Тараса Шевченка проходив другий 
тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за 
спеціальністю 121 “Інженерія програмного забезпечення”. 

Житомирський державний технологічний університет 
представляв магістрант Роман Петрів з 
роботою «Геоінформаційна система управління 
нерегулярними перевезеннями пасажирів». 

За результатами підсумкової науково-практичної 
конференції наш студент нагороджений дипломом І 
ступеня, а університет відзначили як один з п’яти найкращих 
серед 20 навчальних закладів, що взяли участь у конкурсі. 

НАШ СТУДЕНТ ВИБОРОВ ПЕРЕМОГУ НА ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ 
КОНКУРСІ НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  

281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» 
12 квітня 2018 року в Київському національному торговельно-

економічному університеті відбулася підсумкова науково-
практична конференція для учасників конкурсу Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності  
281 «Публічне управління та адміністрування». 

За результатами з 63 робіт, поданих на конкурс, диплом 
переможця отримав магістрант ЖДТУ Ткачук Дмитро, який 
представив на конкурс наукову роботу з проблем молодіжної 
політики на тему: «Реалізація державної молодіжної політики на 
місцевому рівні (на прикладі міста Житомира)». 

ПЕРЕМОГА В КОНКУРСІ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ  
ЗА НАПРЯМОМ «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ» 

4 квітня 2018 р. студентка 4 курсу Василенко Надія брала участь у ІІ 
турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за 
напрямом «Менеджмент організацій» на базі Державного навчального 
закладу Київського національного економічного університету  
ім. В. Гетьмана. 

Надія Василенко виступала з доповіддю за темою наукової 
роботи «Корпоративна-соціальна відповідальність як невід’ємна 
складова ефективного управління ПАТ «Житомирський маслозавод» та 
здобула диплом ІІ ступеня. 
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ВЕСНА ПЕРЕМОГ СТУДЕНТІВ ЖДТУ 

Студентка ФЕМ Мар’яна Качор здобула ІІ місце на 
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі 
спеціалізації «Підприємництво». На розгляд конкурсної 
комісії Мар’яна представила роботу, присвячену вирішенню 
актуальних проблем залізниці. 

Дипломом І ступеня конкурсу наукових робіт зі 
спеціалізації «Економіка підприємства» відзначено 
роботу Оксани Гончарук, у якій автор дослідила особливості 
відтворення основних засобів промислового підприємства. 

Управління фінансовими результатами підприємства 
поклала у основу своїх наукових досліджень Віра Вітюк, яка 
виборола ІІІ місце на конкурсі наукових робіт за 
напрямом «Менеджмент організацій». 

Участь у конкурсі наукових робіт зі 
спеціальності «Економіка сільського господарства та 
АПК» взяв Віктор Бужимський. Роботу Віктора, присвячену 
проблемам формування підприємницького потенціалу, 
конкурсна комісія відзначила дипломом ІІ ступеня. 

ЗДОБУТКИ СТУДЕНТІВ НА КОНКУРСІ ДИПЛОМНИХ РОБІТ 

29 березня 2018 р. на базі кафедри підприємництва і торгівлі Одеського національного 
політехнічного університету відбувся конкурс дипломних робіт зі спеціальності 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».  

За результатами конкурсного відбору роботи магістрів-випускників кафедри економіки 
та підприємництва ЖДТУ були відзначені дипломом І ступеня (Турський Олександр), а 
також грамотами у номінаціях «За найкраще висвітлення актуальних проблем розвитку 
галузі» (Боженко Тетяна), «За високий рівень теоретичного обґрунтування досліджуваної 
проблеми» (Оверчук Роман). 
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2 ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ 
НАУКОВИХ РОБІТ З НАПРЯМУ «ГІРНИЦТВО» 

Наприкінці березня в місті Кривий Ріг проходив 2 тур 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 
напряму «Гірництво». Від гірничо-екологічного факультету 
було представлено 6 робіт із двох спеціальностей: «Відкрита 
розробка» та «Маркшейдерська справа». 

Студенти гідно представили університет незважаючи на 
жорсткі умови. Так студентка 4 курсу Пархомчук Юлія 
здобула 2 місце зі спеціальності «Маркшейдерська справа», а 
студент 4 курсу Забродський Олександр здобув 3 місце зі 
спеціальності «Відкрита розробка». 

КРАЩІ СОЦІОЛОГИ УКРАЇНИ НАВЧАЮТЬСЯ В ЖДТУ 

16–18 травня 2018 року Національний університет «Одеська 
юридична академія» радо приймав у своїх стінах учасників 
Другого етапу Всеукраїнської студентської Олімпіади з 
дисципліни «Соціологія». Зауважимо, що в цьому науковому 
змаганні на рівних зійшлися як студенти-соціологи, так і ті, 
для кого ця навчальна дисципліна є непрофільною. Команда 
ЖДТУ у складі студентів факультету обліку і фінансів – Марії 
Миронюк, Владислава Подольського і Дмитра Фещенка 
посіла 2-ге місце серед 27 претендентів, довівши свій високий 
клас і наполегливість. Позаду залишилися такі знані в Україні 
виші, як Харківський національний університет  
ім. В.Н. Каразіна, Одеський національний університет 
ім. І.І. Мечникова, НТУУ «Київський політехнічний інститут 
ім. І.І. Сікорського», Львівський національний університет  
ім. І. Франка тощо. 

СТУДЕНТИ ЖДТУ – КРАЩІ В ОБЛАСТІ АВТОРИ  
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОЗРОБОК 

Студенти університету 3 травня 2018 року прийняли 
активну участь у З’їзді творчої молоді Житомирщини. 
Кращими авторами науково-технічних розробок поважним 
журі визначені студенти факультету інформаційно- 
комп’ютерних технологій ЖДТУ Сергій Довгаленко, Ярослав 
Михайлюк, Володимир Левчук, Тетяна Муравська. 
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ДЕБАТНИЙ КЛУБ ЖДТУ МАЄ ПЕРЕМОГУ В НАЦІОНАЛЬНОМУ 
ДЕБАТНОМУ ТУРНІРІ З ПОЛІТИЧНИХ РЕФОРМ 

В Києві відбувся Національний 
дебатний турнір з політичних реформ. 
Кубок переможців здобула команда 
із Житомира у складі студентки 
ЖДТУ Юлії Ніколайчук та студента 
Житомирського кооперативного 
коледжу бізнесу та права  Ігоря 
Савчука. 

Дебатний клуб – це сукупність навичок риторики та розвиток критичного та 
структурного мислення, які мають такі дебатні формати: Дебати Лінкольна-Дагласа 
(Lincoln-Douglas Debate) – Дебати один-на-один, Політичні дебати 
(Aмериканські Policy Debate) – грають дві команди по дві особи, Дебати Карла Поппера 
(класичні – ціннісні теми) – три проти трьох, Політичний формат Дебатів Карла Поппера – 
три на три, Австралійські дебати – три на три, Американський формат Парламентських 
Дебатів – два на два, Британський формат Парламентських Дебатів (British Parliamentary 
Debate або Worlds – офіційний формат Світових чемпіонатів) – змагаються чотири команди 
по дві особи, Дебати Теда Тернера (Ted Turner Debate або Controversy Debate) – два на два. 

ПЕРЕМОГА У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ СТУДЕНТСЬКІЙ ОЛІМПІАДІ  
З ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ» 

З 25 квітня по 27 квітня 2018 р. студенти ЖДТУ 
спеціальності “Облік і оподаткування” брали участь у 
Всеукраїнській студентській олімпіаді серед закладів вищої 
освіти ІІІ–ІV рівня акредитації, яка проходила на базі 
Миколаївського національного аграрного університету. 

Студентка ЖДТУ Корецька Юлія здобула перемогу та 
отримала диплом І ступеня. 

ЧЕРГОВА ПЕРЕМОГА У НАЦІОНАЛЬНОМУ КОНКУРСІ 
НАУКОВИХ РОБІТ  

Інститутом політико-правових та релігійних досліджень до Дня 
Конституції України проведено Національний конкурс наукових робіт 
«Роль молоді у розвитку місцевого самоврядування в Україні». 

Студент ЖДТУ Дмитро Ткачук приймав участь у даному конкурсі та 
нагороджений дипломом ІІІ ступеня. 
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ПЕРЕМОГА СТУДЕНТІВ ЖДТУ НА МІЖНАРОДНОМУ 
КОНКУРСІ З РОБОТОТЕХНІКИ 

У вересні в Одеському національному 
політехнічному університеті проходили міжнародні 
змагання з робототехніки за кубок «100-річчя 
Одеського політехнічного». У змаганнях також взяли 
участь і студенти факультету комп’ютерно-
інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки 
ЖДТУ Прилипко Володимир, Талько Олександр, 
Козяр Ярослав, які за свою розробку отримали  
3-є місце. 

СТУДЕНТИ ЖДТУ СТАЛИ ПЕРЕМОЖЦЯМИ У ФІНАЛІ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КОМАНДНОЇ ОЛІМПІАДИ З 

ПРОГРАМУВАННЯ 

Студенти 3 курсу спеціальності 121 “Інженерія програмного 
забезпечення” Володимир Дашкевич, Святослав 
Коваленко, Арсен Петросян цього разу вибороли одразу два 
призових місця у фіналі Всеукраїнської командної олімпіади з 
програмування, яка проходила 10–12 жовтня 2018 року на базі 
Одеської національної академії харчових технологій: 

1-е місце серед команд закладів вищої освіти природничого 
профілю; 

3-є місце у загальному рейтингу серед команд усіх закладів 
вищої освіти.   

СТУДЕНТИ ЖДТУ – ПЕРЕМОЖЦІ ІІ ЕТАПУ  
ІХ МІЖНАРОДНОГО МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОГО КОНКУРСУ 

УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ім. Т.Г. ШЕВЧЕНКА 

15 листопада 2018 року у Навчально-науковому 
інституті філології та журналістики ЖДУ імені Івана 
Франка відбувся ІІ етап ІХ Міжнародного мовно-
літературного конкурсу учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка. 

Переможцями стали й студенти ЖДТУ, які посіли: 
2-е місце – Терех Катерина, студентка факультету 

інформаційно-комп'ютерних технологій. 
3-є місце – Бондарчук Андрій факультету 

комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки та 
робототехніки. 
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СТУДЕНТИ ЖДТУ –  
ПЕРЕМОЖЦІ ІІ ЕТАПУ ХІХ МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ  

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІМЕНІ ПЕТРА ЯЦИКА 

З метою піднесення престижу української мови та 
популяризації її серед молоді у Навчально-науковому 
інституті філології та журналістики ЖДУ імені Івана 
Франка відбувся ІІ етап ХІХ Міжнародного конкурсу з 
української мови імені Петра Яцика, в якому студенти 
Житомирського державного технологічного 
університету здобули перемогу: 2-е місце – Зінчук 
Вікторія; 3-є місце – Базилінська Анжела. 

МАГІСТРАНТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ТУРИЗМ» – 
ПЕРЕМОЖЦІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 

СТИПЕНДІАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «МАЙБУТНЄ ТУРИСТИЧНОЇ 
ГАЛУЗІ УКРАЇНИ» 

У м. Дніпро 3 грудня 2018 року відбувся Всеукраїнський 
конкурс «Майбутнє туристичної галузі України» – це 
загальнонаціональна програма підтримки обдарованої молоді, 
заснована компанією Travel Professional Group (TPG)  в 2012 році.  

Запропонована студентами на конкурс наукова робота «Стріт-арт 
Житомира» отримала схвальні оцінки журі та була відібрана до 
фіналу, за результатами якого Савельєва Дар’я та Рибачок Олексій 
посіли 3-є місце у даному конкурсі. 

За правилами конкурсу його переможці будуть отримувати 
упродовж півроку щомісячну грошову нагороду у вигляді  іменних 
стипендій, а також мають запрошення офіційного 
працевлаштування в компанії TPG. 
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ЖИТОМИРСЬКИЙ  
ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ПОСІВ 10 МІСЦЕ СЕРЕД УКРАЇНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ  
У СВІТОВОМУ РЕЙТИНГУ  

GOOGLE SHCOLAR CITATIONS 

    Лабораторією Cybermetrics опубліковано 
шостий  рейтинг прозорості Університетів на основі даних 
цитованості провідних вчених. Рейтинг оцінює 5000 
офіційних профілів університетів по всьому світу, а також 
майже мільйон персональних сторінок вчених в Академії 
Google, афілійованих з конкретними університетами. 
Позицію в рейтингу визначає аналіз цитованості топ-10 
його авторів у Google Scholar. 

Місце Офіційний профіль ВНЗ Цитованість 

1 

Національний технічний університет України Київський 

політехнічний інститут 28024 

2 Сумський державний університет 25851 

3 Київський національний економічний університет 23238 

4 Дніпровська медична академія 22939 

5 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 22371 

6 Національний технічний університет “ХПІ” 18020 

7 Одеський національний університет ім. Мечнікова 15480 

… 

19 

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 11036 

Лідери рейтингу по Україні у Google Scholar Citations 

Рейтинг дає оцінку цитованості наукових публікацій певного навчального закладу, тобто 
відкритість, актуальність та значущість наукової діяльності університету. 
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ЖДТУ ПІДНЯВСЯ НА 25 СХОДИНОК У СВІТОВОМУ РЕЙТИНГУ 
УНІВЕРСИТЕТІВ WEBOMETRICS 

  Оприлюднено черговий рейтинг університетів у 
міжнародному рейтингу Webometrics Ranking of 
World’s Universities. Традиційний рейтинг світових 
університетів за рівнем їх присутності в мережі двічі на 
рік – у січні та липні – публікує оновлені результати 
своїх досліджень. Житомирський державний 
технологічний університет за півроку суттєво зміцнив 
свої позиції в цьому рейтингу і наразі посідає 37 місце 
серед усіх вишів України. 

  У процесі складання Webometrics Ranking of World’s Universities розробниками рейтингу 
враховується кількість проіндексованих пошуковими системами сторінок сайту навчального 
закладу, зовнішні посилання на нього, цитованість ресурсу, а також кількість завантажених 
на сайт файлів. Іншими словами, оцінюється змістовна та інформаційна складова web-сайту 
університету. 

РЕЙТИНГ УНІВЕРСИТЕТІВ ЗА ПОКАЗНИКАМИ  
SCOPUS 2018 РОКУ 

  Житомирський державний технологічний 
університет за рейтингом є кращим серед 
університетів Житомирської області.  
Станом на квітень 2018 року до бази даних Scopus 
включено 162 заклади вищої освіти України, ЖДТУ 
займає 61 сходинку. 

У рейтинговій таблиці заклади вищої освіти України 
ранжовані за індексом Гірша — кількісним 
показником, що базується на кількості наукових 
публікацій і кількості їх цитувань. Порівняно з 
минулим роком ЖДТУ підвищив індекс Гірша на два 
пункти з 10 до 12. 

Результати рейтингу закладів вищої освіти базуються на показниках бази даних Scopus, 
що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються 
навчальним закладом або його співробітниками. База даних Scopus постійно індексує понад 
20 тисяч наукових журналів та сотні книжкових серій. 
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СЕРЕД УНІВЕРСИТЕТІВ  
«ТОП-200 УКРАЇНА»  

ЖДТУ НАЙКРАЩИЙ В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ  

  Житомирський державний технологічний 
університет і у 2018 році став кращим серед 
університетів Житомирської області покращивши 
цього року свій результат серед університетів «ТОП-200 
Україна» 2018 року. 

Центр міжнародних проектів "Євроосвіта", в 
партнерстві з міжнародною групою експертів IREG 
Observatory on Academic Ranking and Excellence, 
презентував черговий академічний рейтинг закладів 
вищої освіти «Топ-200 Україна 2018», складений за  
 методикою, доповненою та вдосконаленою протягом 2006–2018 років. 

При складанні цьогорічного рейтингу експерти брали до уваги сучасні тенденції 
розвитку університетів, окреслені Конференцією IREG-9: «Рейтинги і акредитація — дві 
дороги до однієї мети» та Конференцією міністрів освіти Європейського простору вищої 
освіти. 

ЖДТУ В КОНСОЛІДОВАНОМУ РЕЙТИНГУ  
ЗВО УКРАЇНИ 2018-ГО РОКУ 

Складено щорічний консолідований рейтинг 
закладів вищої освіти України у 2018 році, який 
охоплює 237 навчальних заклади. 

Житомирський державний технологічний 
університет став кращим навчальним закладом 
Житомирської області, а також зайняв третю сходинку 
серед університетів північного регіону. З кожним роком 
наш університет покращує свої показники у 
всеукраїнських та міжнародних рейтингах. 

У якості вихідних даних для складання 
 консолідованого рейтингу закладів вищої освіти України використані найбільш авторитетні 
серед експертів та засобів масової інформації національні рейтинги навчальних закладів 
України: «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Бал ЗНО на контракт», кожен з яких використовує 
різні критерії оцінювання вишів. 
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БІБЛІОТЕКА 

Випуск наукових журналів – один із напрямків наукової діяльності університету.  
Журнали представлено у базах даних  INDEX COPERNICUS, DOAJ, GOOGLE SCHOLAR, 

RESEARCHBIB та ін. Всі журнали мають власні окремі сайти, де представлені архіви 
випусків. 

Протягом року редакційно-видавничим відділом університету видавалися монографії, 
підручники та навчальні посібники для забезпечення навчального процесу. 

Щорічно в університеті проводяться 19 всеукраїнських або міжнародних конференцій. 
Матеріали збірників тез конференцій розміщуються на сайті конференцій 

http://conf.ztu.edu.ua та відкриті для вільного доступу. 
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Зросла кількість публікацій викладачів університету в БД 
Scopus і Web of Science.  

Станом на грудень 2018 року:  
БД Scopus – 215 публікацій,  Індекс Гірша – 12; 

БД  Web of Science – 147 публікацій. 

Одним із важливих шляхів 
розповсюдження результатів дослідження 

викладачів, наукових працівників 
університетів є Електронний архів 

університету http://eztuir.ztu.edu.ua   
(7 тис. документів). 

 
Всі ресурси бібліотеки доступні в 
рамках web-сайту університету 
http://www.lib.ztu.edu.ua , де 

представлено електронний каталог, 
ресурси вільного доступу та ін. 

З 06 листопада 2018 р. ЖДТУ отримав 
доступ до міжнародних баз даних SCOPUS 

та Web of Science, найбільших в світі 
універсальних реферативних та 

бібліографічних наукометричних баз 
даних. 
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  МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Другий рік в ЖДТУ триває реалізація проекту Європейської Комісії за програмою 
Еразмус+/КА2 SmaLog “Магістерська програма з смарт-транспорту і логістики для міста”.  

Мета проекту: розробка та впровадження відповідної магістерської програм в рамках 
спеціальності «Транспортні технології», а також теоретичних засад аспірантської – PhD 
програми, що включає видання методичних матеріалів, облаштування спеціалізованої 
навчально-лабораторної аудиторії, організацію стажування студентів/аспірантів і 
викладачів. 

Також даний проект містить додатковий компонент мобільності, що дасть можливість 
студентам/аспірантам, викладачам пройти довгострокове навчання, стажування на базі 
університетів ЄС учасників консорціуму. 

Загальний бюджет проекту – 1479002,00 євро; частка ЖДТУ – 172541 євро. В тому числі, в 
рамках реалізації проекту планується закупівля обладнання для ЖДТУ на суму 43 тис. євро. 

Відповідальні виконавці від ЖДТУ: Академічна складова – проф. Кравченко О.П., 
завідувач кафедри автомобілів і транспортних технологій; 

Організаційна складова – Мамрай В.В., начальник відділу міжнародних зв’язків. 
Університети партнери: 
ЄС: 

Університет Тор Вергата м. Рим (Італія);  
Університет «Ла Сапієнца» м. Рим (Італія); 
Сілезький технологічний університет м. Катовіце (Польща); 
Університет прикладних наук: технологій, економіки та  
дизайну м. Вісмар (Німеччина). 

Україна: 
Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова; 
Національний університет «Львівська політехніка»;  
Національний транспортний університет;  
Житомирський державний технологічний університет;  
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України;  
ТОВ «Система Сервіс». 

Грузія: 
Технічний університет Грузії м. Тбілісі; 
Державна морська академія м. Батумі; 
ТОВ «Батумі Автотранспорт». 

В рамках даного проекту впродовж року відбулася низка зустрічей: координаційні 
наради, навчальні візити, тренінги. 
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Навчальний візит до Університету прикладних наук технології, бізнесу і дизайну  
м. Вісмар (Німеччина)  

9–13 квітня 2018 р. відбувся перший навчальний візит делегації ЖДТУ, кафедри 
Автомобілів і транспортних технологій до одного з партнерів – Університету прикладних 
наук технології, бізнесу і дизайну м. Вісмар (Німеччина). Під час перебування учасники 
довідалися про особливості підготовки магістрів і аспірантів за спеціальностями профілю 
транспорт і логістика, ознайомилися з лабораторною базою. Було проведено зустріч 
делегатів з міським відділом транспорту м. Вісмар, а також організовано візит на ряд 
логістичних компаній регіону. 

Навчальний візит до Університету «Сілезька політехніка» м. Катовіце (Польща) 
23–27 квітня відбувся черговий навчальний візит викладачів кафедри Автомобілів і 

транспортних технологій до Університету «Сілезька політехніка» м. Катовіце (Польща). 
Учасниками заходу були також інші партнерські навчальні заклади з України і Грузії. Під 
час перебування в закордонному ВНЗ делегати ознайомилися з особливостями навчальної 
програми підготовки магістрів і аспірантів за транспортними спеціальностями. Відвідали 
лабораторії факультету транспортних технологій. 

Окрема презентація була присвячена забезпеченню контролю якості навчального процесу. 
В один із днів було організовано візит до аеропорту м. Катовіце та на авіаремонтне 

підприємство «LineTech», де присутні мали можливість ознайомитися з процесом технічного 
обслуговування повітряних суден. 

Координаційна нарада в Університеті «Тор Вергата» м. Рим (Італія) 
Впродовж 29 травня – 01 червня на базі координатора проекту – Університету «Тор 

Вергата» м. Рим (Італія) відбулася координаційна нарада учасників проекту. Участь в заході 
взяли технічні координатори проекту – представники університетів України, Грузії, Польщі, 
Німеччини, Італії. 

Під час зустрічі було обговорено поточний стан виконання проекту по кожному з 
розділів, уточнено технічні та фінансові аспекти менеджменту проекту, визначено дати 
наступних заходів/зустрічей, порядок закупівлі обладнання. Починаючи з 2018–2019 н.р. 
розпочнеться реалізація додаткового компоненту мобільності, що дасть можливість 
студентам спеціальностей «Автомобільний транспорт» і «Транспортні технології» пройти 
навчання на базі університетів партнерів країн ЄС.  
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Координаційна зустріч в Харківському національному університеті міського 
господарства імені О.М. Бекетова 

Перша літня школа в Батумі 
10–14 вересня 2018 р. на базі одного з представників  

консорціуму – Державної морської академії м. Батумі (Грузія) 
пройшла перша літня школа проекту. 

Від ЖДТУ участь в зазначеному заході взяли представники 
кафедри автомобілів і транспортних технологій, на чолі із 
завідуючим – проф. Кравченком О.П. Присутніми були також 
делегації університетів, що беруть участь в проекті, з Італії, 
Німеччини, Польщі, України і Грузії. Відповідно до програми 
доповідачами університетів ЄС було представлено презентації 
щодо особливостей організації навчального процесу в даних 
закордонних ВНЗ за суміжними із тематикою проекту 
спеціальностями. Особливу увагу було приділено вирішенню 
логістичних задач, плануванню оптимальних маршрутів та іншим 
актуальним питанням, що торкаються навчання студентів 
українських та грузинських університетів відповідно до 
розробленої в рамках проекту магістерської 
програми/спеціалізації. 

З 31 липня до 2 серпня 2018 р. в Харкові відбувалася робоча 
зустріч учасників проекту.  

Темою зустрічі були презентації навчального плану і 
навчальних програм в українських та грузинських 
університетах, співпраця між викладачами університетів, курси 
дистанційного навчання, додатковий компонент мобільності – 
Special Mobility Strand і фінансовий менеджмент. 

Координаційна нарада в Національному університеті «Львівська Політехніка» 

Впродовж 22–25 жовтня на базі Національного університету 
«Львівська Політехніка» відбулася Координаційна нарада 
учасників проекту, включно з моніторинговою місією 
Національного Еразмус+ Офісу України. 

Від ЖДТУ участь в заходах взяли викладачі кафедри 
«Автомобілів і транспортних технологій» та представники 
відділу міжнародних зв’язків. Учасниками зустрічі були також 
інші партнерські навчальні заклади з Італії, Німеччини, Польщі, 
України і Грузії. Крім того в рамках моніторингової місії були 
присутніми представники Національного Еразмус+ Офісу 
України, які дали позитивну оцінку ефективності реалізації 
проекту. 
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Стажування викладачів ЖДТУ в університетах Німеччини і Польщі 
В рамках реалізації проекту відбулися планові освітньо-професійні стажування 

викладачів транспортних спеціальностей ЖДТУ на базі провідних університетів Європи, які 
виступають партнерами даного  проекту. 

Від ЖДТУ участь в стажуваннях взяли викладачі кафедри «Автомобілів і транспортних 
технологій». Зокрема, доц. Бегерський Д.Б. проходив стажування з 29.10.2018 р. по  
09.11.2018 р. в Університеті прикладних наук: технологій, економіки та дизайну м. Вісмар 
(Німеччина);  доц. Шумляківський В.П., доц. Ільченко А.В. та ст. викл. Мамрай В.В. з 
05.11.2018 р. по 16.11.2018 р. перебували в «Сілезькій політехніці» м. Катовіце (Польща). 
Учасниками даних стажувань і тренінгів також були представники й інших партнерських 
навчальних закладів з України і Грузії. 

Під час перебування викладачі ЖДТУ переймали передовий досвід колег і викладачів 
університетів ЄС, відвідуючи лекції, семінари різного виду презентації, які мали на меті 
підвищити професійний рівень викладання навчальних дисциплін за новою Магістерською 
програмою, яка власне розробляється в рамках проекту – “Смарт-транспорт і логістика для 
міста”.   

Житомирський державний технологічний університет – 
активний учасник програм університетської співпраці 
Європейського Союзу та єдиний університет Житомирщини, 
який за кількістю реалізованих міжнародних проектів 
вважається лідером серед інших ВНЗ регіону і, за його межами, 
будучи одним із ТОП-кращих взірцевих університетів для 
інших ВНЗ України.  

Наразі триває реалізація наукового проекту за програмою Горизонт 2020: Марії 
Складовської-Кюрі–WNMER – «Вимірювання і моделювання теплових явищ в механічній 
обробці» спільно із Університетом прикладних наук м. Лунд (Швеція).  

Тривалість: 01.10.2017 – 30.09.2019 роки та із загальним обсягом фінансування проекту – 
200 тис. євро (6 млн. грн.). Відповідальний виконавець проекту – доц. Крижанівський В.Б. 

В рамках програми «Visby» фонду «Шведський Інститут» доц. Коваль А.В. з факультету 
комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки впродовж осіннього 
семестру проходить стажування на базі Університету м. Лулео (Швеція). 
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Вже протягом трьох років в університеті здійснюється підготовка та реалізація 
міжнародних проектів Європейської Комісії «Еразмус+ Міжнародна кредитна Мобільність». 
Запорукою такої плідної діяльності є багаторічна співпраця ЖДТУ з багатьма 
університетами країн ЄС. 

У 2018 році було продовжено на 2 роки дію деяких проектів Еразмус +/Мобільність, що 
діяли в попередньому році, а саме: 

Університет м. Ковентрі (Великобританія); 
Університет країни Басків м. Більбао (Іспанія);  
Університет м. Кордова (Іспанія); 
Вроцлавська Політехніка (Польща); 
Сілезька Політехніка м. Катовіце (Польща); 
Університет «Думлупінар» м. Кютахья (Туреччина); 
Вища школа м. Ліль (Франція).  
Також на 2018–2020 рр. отримано нові проекти Еразмус +/Мобільність з наступними 

університетами: 
Університет м. Парма (Італія); 
Університет ім. М. Коперника м. Турон (Польща); 
Технологічний інститут Західної Македонії (Греція);  
Університет м. Лунд (Швеція).  
  
Протягом 2018 н.р. стажування, навчання в зарубіжних ВНЗ, передусім, в рамках 

програми Еразмус+/Мобільність пройшли – 71 особа: студенти – 23; аспіранти – 6; 
викладачі – 42. До того ж, ЖДТУ відвідали численні делегації університетів партнерів. 

На разі, на 2018–2019 н.р. бюджет проектів мобільності по програмі Еразмус+ складає 
близько 100 тис. євро (3,2 млн. грн.). 

  
Третій рік поспіль триває проект із Вищою Школи м. Лілль, Франція. На базі даного 

навчального закладу студенти магістри гірничо-екологічного факультету ЖДТУ, що 
навчаються за спеціальностями екологічного профілю, проходять навчання протягом двох 
семестрів за програмою «Менеджмент стійкого розвитку забруднених територій», при 
цьому паралельно продовжуючи навчання за індивідуальним планом в ЖДТУ. Станом на 
2017–2018 н.р., двоє студентів мали змогу пройти навчання у Франції, а двоє викладачів 
пройшли тижневе стажування на базі університету. Окрім безпосередньо навчання, 
програмою перебування передбачено також проходження практики на підприємствах та 
установах регіону, що працюють в галузі охорони довкілля. 
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Впродовж 2017–2018 років шестеро 
студентів факультету комп’ютерно-
інтегрованих технологій, мехатроніки, 
робототехніки, спеціальності 
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології» навчалися в університеті Країни 
Басків м. Більбао (Іспанія), де вони 
відвідували заняття, працювали над 
курсовими проектами та магістерськими 
роботами, а також проводили наукові 
дослідження в лабораторіях протягом  
5 місяців осіннього та весняного семестрів. 

Також ЖДТУ співпрацює ще з одним іспанським університетом, що на півдні Іспанії, у 
місті Кордова. Четверо студентів, троє з яких студенти гірничо-екологічного факультету 
(спеціальностей «Гірництво» та «Екологія») та студентка факультету економіки та 
Менеджменту («Туризм») відвідали сонячну Іспанію з метою навчання та здійснення 
науково-дослідної роботи. 

 
 
 
 
 
 
 
В свою чергу, в липні 2018 р. ЖДТУ відвідав академічний координатор проекту від 

університету м. Кордова проф. Антоніо Адольфо Родеро Серрано. 
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Впродовж двох останніх років, починаючи з 2016 року, гірничо-
екологічний факультет співпрацює з Технічним університетом 
«Гірнича академія» м. Фрайберг (Німеччина). Відповідно до умов 
проекту реалізуються взаємні візити викладачів, студентів, аспірантів. 
У 2018 році студент гірничо-екологічного факультету навчався на базі 
«Гірничої академії» протягом 5 місяців весняного семестру. 

Під час реалізації обмінів викладачів представники ЖДТУ провели 

лекційні заняття, презентації для студентів магістрантів партнерського 

ВНЗ. З метою розширення співробітництва було проведено зустріч із 

керівництвом інститутів «Маркшейдерської справи» та «Відкритих 

гірничих робіт». Викладачі гірничо-екологічного факультету відвідали 

науково-дослідні лабораторії: геомеханіки, механіки ґрунтів, води, 

лабораторію маркшейдерських та геодезичних приладів, науково-

дослідницьку шахту «Райхе Цехе» (глибиною понад 150 метрів). Також 

для викладачів було організовано візит до одного з найбільших у світі 

музеїв мінералів і гірських порід «Terra Mineralia». 

Наразі ЖДТУ плідно співпрацює з провідними технічними 
університетами Польщі: Вроцлавською політехнікою  
(м. Вроцлав) та Сілезькою політехнікою (м. Глівіце). Весняний 
семестр 2018 року студент факультету інформаційно-
комп’ютерних технологій, спеціальності «Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології» навчався у Сілезькій 
політехніці протягом 5 місяців з обраних ними дисциплін 
згідно з умовами проекту. 

Житомирський державний технологічний університет та університет 

«Думлупінар» м. Кютахья (Туреччина) вже три роки поспіль здійснюють 

взаємні обміни студентів, викладачів і мають на меті розширити напрямки 

подальшої співпраці як у сфері освіти, так і науки. На весні 2018 р. відбувся 

візит делегації ЖДТУ у складі першого проректора – проф. Олійник О.В. 

та завідувача кафедри іноземних мов – доц. Могельницької Л.Ф. до даного 

університету. Впродовж червня-липня 2018 р. ЖДТУ відвідали численні 

делегації з партнерського університету.  

Впродовж двох останніх років факультет комп’ютерно-інтегрованих 
технологій, мехатроніки, робототехніки в рамках спеціальностей 
транспортного профілю проводить співпрацю з університетом Ковентрі, 
Великобританія. Студенти та викладачі обох університетів здійснюють 
взаємні обміни з метою навчання та стажування. 

Впродовж весняного семестру 2017–2018 н.р. студенти-автомобілісти 
отримали змогу впродовж 3 місяців пройти навчання в університеті 
Ковентрі.  
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Протягом 4–9 листопада завідувач кафедри розробки родовищ корисних копалин  
ім. проф. Бакка М.Т. гірничо-екологічного факультету проф. Віктор Тодосійович 
Підвисоцький на запрошення адміністрації штату Мато Гроссо взяв участь в 7-мій 
міжнародній конференції з геології алмазів, яка проходила в м. Сальвадор (Бразилія). 
Доповідачем було представлено доповідь на тему «Первинні розсипи алмазів крейдового 
віку в кімберлітовій провінції Жуіна, штат Мато Гроссо, Бразилія». В конференції взяли 
участь 182 делегата – з Бразилії, Канади, США, Венесуели, Німеччини, країн Африки. 

З 2014 р. проф. В.Т. Підвисоцький неодноразово запрошувався до Бразилії як геолог-
консультант для проведення польових робіт і проведення оцінки на родовищі алмазів 
компанії «LVR-Rysin». 

21–24 березня 2018 року викладачі гірничо-екологічного факультету ЖДТУ: д.геол.н., 
проф. Ремезова О.О. (координатор проекту від України) та ст. викл. Ковалевич Л.А. в 
рамках спільного польсько-українського проекту “Бурштинові шляхи” взяли участь в 
Міжнародному Симпозіумі, присвяченому видобутку бурштину, що відбувся в конференц-
центрі виставкового комплексу AMBEREXPO м. Гданськ (Польща). 

УЧАСТЬ ДЕЛЕГАЦІЇ ЖДТУ В МІЖНАРОДНОМУ СИМПОЗІУМІ 
У М. ГДАНСЬК (ПОЛЬЩА) 

Захід зібрав понад 470 учасників з більш ніж 20 країн світу: Австрії, Бельгії, Китаю, Данії, 
Норвегії, Франції, Німеччини, Індії, Італії, Латвії, Литви, Естонії, Туреччини, України, 
Великобританії, США та Польщі. Секція симпозіуму “Наука та мистецтво” включала 
найважливішу частину серії семінарів. В рамках даної секції свої доповіді представили 
близько 70 дослідників.  

Доповіді української делегації були присвячені питанням генезису родовищ бурштину, 
прогнозуванню найбільш перспектиівних розсипів, дослідженню формувань продуктивної 
на бурштин товщі та екологічним аспектам видобування. 

Представлені результати проекту “Шляхи бурштину” викликали значний інтерес у 
науковців з інших країн. Крім того, у 2018 році розпочнеться новий етап проекту – польсько-
українські дослідження умов формування покладів бурштину. 

УЧАСТЬ У 7-МІЙ МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ З ГЕОЛОГІЇ 
АЛМАЗІВ (М. САЛЬВАДОР, БРАЗИЛІЯ) 
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НАУКОВЕ СТАЖУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ЖДТУ 

Житомирський державний технологічний університет 
продовжує активно співпрацювати із закородонними 
університетами-партнерами. За підтримки керівника Чеського 
центру освіти і культури ім. Вацлава Длоугі, професора кафедри 
обліку і аудиту, д.е.н., проф. Чижевської Людмили Віталіївни було 
організовано черговий науковий візит викладачів ЖДТУ до 
провідного економічного університету Чехії. 

 Протягом періоду з 12 лютого по 12 березня 2018 року доцент кафедри фінансів і кредиту 
Полчанов Андрій та аспірант кафедри обліку і аудиту Омельчук Сергій проходили наукове 
стажування на базі факультету фінансів і обліку Економічного університету м. Прага 
(Vysoká škola ekonomická v Praze). За сприяння декана факультету проф. Ladislav Mejzlík та 
завідувача кафедри фінансового обліку і аудиту David Procházka було проведено серію 
зустрічей та семінарів щодо проблем та перспектив проведення спільних академічних 
досліджень у сфері обліку і фінансів. 

За сприяння Чеського центру освіти і культури  
ім. Вацлава Длоугі Житомирського державного 
технологічного університету в І семестрі 2017–2018 н.р. 
студент ФЕМ Мороз Ігор приймав участь в програмі 
академічної мобільності «Freemover» у Південночеському 
університеті міста Чеське Будейовіце.  

УЧАСТЬ В МІЖНАРОДНІЙ ПРОГРАМІ «FREEMOVER» 

Варто зазначити, що культура обміну студентами в Чехії є досить розвинутою.  
В Південночеському університеті навчаються студенти з різних країн Світу, таких як 
Австрія, Німеччина, Польща, Мексика, Іспанія, Італія, Португалія, Греція тощо. 

Південночеський університет досить добре забезпечений всім необхідним для 
навчального процесу обладнанням. На території кампусу досить зручно 
розташовані  майже усі факультети та гуртожитки, їдальня, а також сучасна бібліотека. 

ВИКЛАДАЧІ ЖДТУ У ПРОЕКТІ ВІД ЕРАЗМУС+ ТА RITA 
З 28 травня по 6 чeрвня 2018 року викладачі ЖДТУ Литвинчук 

Оксана, Загурська-Антонюк Вікторія та Ткачук Дмитро  навчалися 
неформальним методикам викладання гуманітарних дисциплін 
у  Міжнародному проекті «Innowacje w edukacji o dziedzictwie 
kulturowym. Seminarium szkoleniowo-inspiracyjne». Таке науково-
методичне стажування відбулось в Stowarzyszeniu Pracownia 
Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego у Варшаві.  

Навчання фінансувалося програмою Еразмус+, програмою Європейського Союзу на 
період 2014–2020 рр., що підтримує проекти, партнерства, заходи і мобільність у сфері 
освіти, підготовки, молоді і спорту;  Фондом «Освіта для демократії» (оператором програми) 
та Польсько-Американським Фондом Свободи (спонсором та ініціатором 
програми). Другий етап (реалізація проектів) буде відбуватись в Україні. 
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Завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, 
д.е.н. Катерина Романчук у конкурсному відборі виборола 
участь у проекті «Інноваційний університет і лідерство. 
Фаза IV: комунікаційні стратегії та відносини університет – 
школа». Проект реалізовується у співпраці з Міністерством 
освіти і науки України, Міністерством науки і вищої освіти 
Республіки Польща та під почесним патронатом фундації 
 

УЧАСТЬ ЖДТУ У МІЖНАРОДНОМУ ПРОЕКТІ «ІННОВАЦІЙНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ І ЛІДЕРСТВО. ФАЗА IV: КОМУНІКАЦІЙНІ 

СТРАТЕГІЇ ТА ВІДНОСИНИ УНІВЕРСИТЕТ – ШКОЛА» 

польських ректорів – Інституту суспільства знань. Крім неї, учасниками стали  
24 представники закладів вищої освіти України. 

Співорганізаторами проекту з польської сторони виступили: Варшавський університет, 
Фундація Artes Liberales, Ягеллонський університет (м. Краків); з української сторони – 
Міжнародний благодійний Фонд «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики», 
Спілка ректорів вищих навчальних закладів України. 

Протягом 5–30 листопада 2018 р. учасники проекту мали змогу: 
– взяти участь у цікавих та надихаючих лекція, тренінгах, семінарах, підготовлених 

професорсько-викладацьким складом Варшавського та Ягеллонського університетів; 
– провести ряд консультацій за тематикою власних мікропроектів, які розробляються та 

виконуються в рамках даного проекту, з Президентом Міжнародного фонду досліджень 
освітньої політики Тарасом Володимировичем Фініковим;  

– ознайомитися та обговорити проблеми реформування вищої освіти в Польщі з 
Держсекретарем в Міністерстві науки та вищої освіти Республіки Польща доктором 
Пйотрем Дарджіньскім;  

– представити власні мікропроекти та обговорити їх проблематику з заступником 
Міністра освіти України Юрієм Рашкевичем та деканом факультету Artes Liberales 
Варшавського університету професором, доктором хабілітованим Робертом А. Сухарскім та 
всіма учасниками проекту.  

За результатами першого етапу проекту Катериною Романчук представлено мікропроект 
на тему «Модель формування професійно-орієнтованого світогляду учнівської молоді (на 
прикладі кафедри міжнародних економічних відносин ЖДТУ)», який планується 
реалізовувати протягом двох наступних навчальних років. 
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Більше 15 років триває співробітництво між ЖДТУ та 
Флорентійським університетом (Італія). За роки співпраці 
було реалізовано декілька наукових та освітніх 
міжнародних проектів: NATO, Tempus. Студенти та 
аспіранти ЖДТУ неодноразово проходили навчання та 
стажування на базі партнерського навчального закладу. 

Тісна, багаторічна співпраця між кафедрою екології 
ЖДТУ та департаментом природничих наук університету 
Флоренції триває завдяки самовідданій і натхненній 
діяльності проф. Франко Мілано. (В 2013 р. проф. Мілано 
отримав звання Почесного Професора ЖДТУ.) 

СПІВПРАЦЯ ЖДТУ ТА УНІВЕРСИТЕТУ ФЛОРЕНЦІЇ 

Цього разу проф. Мілано завітав до ЖДТУ із курсом лекцій з радіаційної безпеки для 
студентів спеціальностей екологічного профілю. Як і в попередні роки, лекції викликали 
великий інтерес у студентської аудиторії. 

Окрім цього було проведено зустріч із керівництвом університету, обговорено розвиток 
подальшої співпраці – можливість участі в спільних міжнародних проектах за програмами 
Erasmus+, Twinning. 

ERASMUS+/МОБІЛЬНІСТЬ: ВІЗИТ ДЕЛЕГАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ 
«ДУМЛУПІНАР» ДО ЖДТУ 

Впродовж 28.05–01.06.2018 викладачі з університету 
«Думлупінар» (м. Кютахья, Туреччина) професор Алі Учар 
та аспірант Севгі Карача пройшли тижневе стажування на 
базі гірничо-екологічного факультету Житомирського 
державного технологічного університету. З 2016 р. між 
кафедрами гірничого профілю нашого університету та 
департаментом гірничої справи партнерського ВНЗ триває 
спільна реалізація проекту за програмою 
Еразмус+/Мобільність. 

Під час перебування представники турецького 
університету провели лекційні заняття із технології 
видобування, переробки та збагачення вугілля для 
студентів-магістрів спеціальності 184 «Гірництво», освітньої 
програми «Розробка родовищ та видобування корисних 
копалин». Окрім того, турецькі колеги поділилися досвідом 
реалізації різних науково-дослідних проектів, організації і 
проведення занять. 

Сторони обговорили варіанти співпраці в рамках даного 
проекту, а також перспективи спільної участі у наукових 
проектах. 
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Вже традиційним стало проведення Літньої школи в 
Чеській республіці в рамках співпраці Чеського центру 
освіти і культури ім. Вацлава Длоугі при ЖДТУ та 
Південночеського університету міста Чеське Будейовіце.  
У літній школі цього року прийняли участь студенти 
ЖДТУ, учні Житомирського обласного ліцею-інтернату для 
обдарованих  дітей та спеціалізованої середньої школи  
№ 16 міста Житомира. Під час проведення літньої школи з 
22  по 29 червня 2018 року  студенти та учні ознайомилися з 
особливостями європейської освіти, умовами та 
організацією навчання в Південночеському університеті. 

СТУДЕНТИ ЖДТУ В ЛІТНІЙ ШКОЛІ 2018 

Студентки 4-го курсу ЖДТУ, спеціальності «Автоматизація 
та комп’ютерно-інтегровані технології», а саме Гриневич 
Марія та Дем‘янюк Валерія стали учасницями літньої школи 
«Робототехніка: практичне застосування» на базі Технічного 
університету в м. Рига в період з 2–27 липня 2018 року. 

Лише 10 учасників з усього світу мали змогу навчатися 
безкоштовно, отримавши стипендію уряду Латвії; наші 
студентки опинилися серед них. Повернулися дівчата з 
новими ідеями для втілення, набутим практичним досвідом 
та готовністю розпочати плідний навчальний рік. 

ЖДТУ-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ М. РИГА (ЛАТВІЯ):  
ЛІТНЯ ШКОЛА РОБОТОТЕХНІКИ  

(“ROBOCAMP” SUMMER SCHOOL) 2018 

102 

НАВЧАННЯ 
НАУКА 
МОБІЛЬНІСТЬ 
FREETIME 

https://cz-center.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/07/image-0-02-04-8d7bc541de7aaa6d4c3cd144a7e8b9480c4b9c7153678eb9764890c95955851e-v.jpg
http://www.newday.org.ua/wp-content/uploads/2018/07/36978255_1800702353358490_2644167251090997248_n.jpg


СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  
ВИКЛАДАЧІВ ТА СПІВРОБІТНИКІВ ЖДТУ 

Проведення заходів  
щодо вшанування ветеранів до Дня пам’яті та примирення 

ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ 

Вітання викладачів університету з Днем освітянина 

Організація конкурсу до Дня закоханих 
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ВИВЧАЄМО ІСТОРІЮ БАТЬКІВЩИНИ, ПОДОРОЖУЮЧИ 
МАЛЬОВНИЧИМИ КУТОЧКАМИ УКРАЇНИ 

Співробітники університету мали можливість екскурсійної поїздки 
Чернівці–Хотин–Бакота–Кам’янець–Подільський 

Зимові та літні екскурсійні поїздки до Гуцульських Карпат та Буковеля 
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СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ 

ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ 

У 2018 році виплачено матеріальну допомогу студентам у зв’язку з тяжким матеріальним 
становищем на суму 11350,00 грн. Також для студентів членів профспілкової організації 
ЖДТУ організовано 6 туристично-краєзнавчих екскурсій-подорожей. 

Проведено 5 благодійних акцій, зокрема «Чистий берег», акція від фонду «Діти сонця», 
благодійна акція «Здай кров – врятуй життя». 

Проведено турніри з міні-футболу присвячені до Дня першокурсника та Дня 
народження університету. Також  до Дня народження університету проведено «Свято фарб 
HOLI». 

За активної участі профспілкової організації в ЖДТУ відбувся концерт ювілейного туру 
на честь 5-ої річниці «Ліги сміху». 
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1 лютого 2018 року у стінах Київського 
кооперативного інституту бізнесу і права відбувся 
III Всеукраїнський фестиваль «Студентська 
коляда». 

У фестивалі приймали участь студентські 
колективи кращих ВНЗ України і Білорусі. Наші 
студенти вперше брали участь у такому 
фестивалі, але їх дебют був дуже успішним. 

ВІДБУВСЯ III ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ  
«СТУДЕНТСЬКА КОЛЯДА» 

За високу майстерність виконання, відродження, збереження, і розвиток української 
культури, утвердження духовних та національних цінностей та поширення культурно-
духовних надбань нації учасники ансамблю «Акорд» ЖДТУ отримали Диплом лауреатів та 
пам’ятні подарунки. 

Житомирський державний технологічний університет на фестивалі «Студентська 
коляда» представляли учасники вокального ансамблю «Акорд» (керівник Голуб Л.М.): 
Березівська Марія (гр. УП-21), Глод Юлія (гр. МЕ-3), Гнип Михайло (гр. КІ-2), Любченко 
Денис (гр. ПІ-55), Шомко Віта (гр.ЕО-35). Вони презентували столичним глядачам музично-
поетичну різдвяну композицію «Студентські колядки».  

MENTOR 5.0 

Програма спрямована на допомогу першокурсникам в їх адаптації в 
житті університету. Мета програми полягає у допомозі студентам 
якомога швидше звикнути до життя в університеті, максимально швидко 
залучити їх до всіх гуртків, до всіх активностей, які є в університеті. 
Завдання менторів – швидко зробити  з новосформованої групи 
згуртований колектив, на що і були покликані проекти, такі як, перша 
зустріч, або як ментори його називають, «вилазка», та проект 
студентської карти міста Житомира. 

ПОСВЯТА В СТУДЕНТИ ЖДТУ 
Свято, яке створене для першокурсників, які саме вступили до 

лавр ЖДТУ. Захід був розділений на дві частини. Перша частина – 
це була «open-air» дискотека з цікавими конкурсами та 
безкоштовними напоями. Друга частина це була безпосередньо 
посвята. Було розпалене вогнище, навколо якого збиралися 
першокурсники, читали клятву студента ЖДТУ та проходили 
певний обряд, випиваючи спеціальний напій, з традиційним, 
секретним рецептом. Таким чином студенти були прийняті в клан 
сім’ї ЖДТУ, так як органи студентського самоврядування були 
одягнені в стилі мафії 30-х років. 
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ ДЛЯ ОСС  

Вперше в Україні був проведений Всеукраїнський форум «Молодіжна 
столиця України» у м. Львові, в якому представники органів 
студентського самоврядування ЖДТУ взяли активну участь. Даний 
форум організовано з метою формування у студентів позиції щодо свого 
саморозвитку та реалізації свого «Я» в суспільстві. 

ПРОВЕДЕННЯ ДНЯ ПЕРШОКУРСНИКА ЖДТУ 
В ЖДТУ традиційним є проведення святкування Дня 

першокурсника. Цього року органами студентського 
самоврядування започатковано два нові заходи, які тепер 
функціонують на постійній основі. Це вечори кіно та літературний 
вечір, в яких студенти взяли активну участь. 

СТУДЕНТИ ЖДТУ РОЗРОБНИКИ ТИПОВОГО  
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСС   

Студентський ректор та студентський декан факультету економіки 
та менеджменти ЖДТУ відвідали Міністерство освіти і науки України, 
де взяли активну участь у обговоренні нового типового Положення про 
органи студентського самоврядування, яке має регламентувати права 
та обов’язки студентів. 

ПРОВЕДЕННЯ СВЯТКОВОЇ ВЕЧІРКИ ДО СВЯТА HALLOWEEN 
Вже традиційним серед студентства ЖДТУ є проведення 

різноманітних  святкових заходів до Дня Halloween. Цього разу 
змінено локацію святкування на гуртожиток університету, де 
відбувся конкурс на кращий і найжахливіший костюм та нічний 
перегляд фільмів. Студенти були максимально долучені до 
святкування та отримали масу позитивних вражень, що надихнуло 
їх на нові ідеї щодо відзначення Дня Halloween в наступному році. 

ДЕНЬ ГІТАРИСТА В ЖДТУ 
День гітариста є традиційною подією для студентів ЖДТУ, для 

участі в якій студенти почали реєструватися задовго до її початку. Така 
зацікавленість викликана тим, що виступити та отримати подарунок 
могла лише обмежена кількість учасників, які виконували свої 
улюблені пісні під гітару. А глядачі отримали можливість 
насолоджуватися музикою у затишній компанії.  

Також на подію був запрошений відомий в Житомирі музичний 
гурт «Стихійне лихо». 
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ДЕБАТНИЙ КЛУБ В ЖДТУ 

Відбувся запуск в університеті «Дебатного клубу», під час якого 

студенти мали змогу навчитися правильно висловлювати свою 

думку та оволодіти навиками правильного її донесення до інших 

людей. Також навчилися грати в дебати за Британською системою 

та готувалися до Всеукраїнських турнірів.   

КВЕСТ «ГАРРІ ПОТЕР» 

За ініціативи студентства та органів студентського 

самоврядування відбулося проведення тематичного квесту на 

тематику «Гаррі Поттер», що стало дещо новим та досить 

захопливим форматом для студентів університету. Студенти 

отримали можливість побувати на реальних локаціях створених за 

сюжетами «Всесвіту Гаррі Поттера». 

НОВИЙ ФОРМАТ СВЯТКУВАННЯ ДНЯ СТУДЕНТА 

Свято не лише для студентів, а й для викладачів. День студента 
проведено в новому форматі, від якого усі отримали багато 
позитивних відгуків. 

Для студентів того дня було все. Був розіграш безкоштовних 
квитків на фільм, який обере переможець, була безпрограшна 
лотерея, в якій студенти отримали величезну кількість призів, 
ходили міми, які роздавали цукерки, банани з побажаннями. 
Органи студентського самоврядування нагородили активних 
студентів спеціальними, виготовленими вручну, медалями. 

Проведено традиційний для університету Dance-battle, після 
якого студенти отримали величезну кількість емоцій. 

ПРОВЕДЕННЯ ВЕЧОРУ КІНО ДО ДНЯ ГІДНОСТІ  

З нагоди відзначення в України Дня Гідності в ЖДТУ студенти 

мали змогу переглянути фільм за тематикою гідності та свободи, 

задля вшанування пам’яті героїв України, які відстоювали та 

відстоюють свободу та незалежність України. 

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ТРЕНІНГ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЖДТУ 

В Житомирському державному технологічному університеті відбувся 
тренінг для студентів «Позиціонування себе в житті та побуті» від відомих 
HR- менеджерів Житомира. Присутні мали змогу отримати практичні 
навички позиціонування себе, як людини в професійному середовищі та 
особистому житті. 
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«ЗОРЯНІ НАДІЇ» ЖДТУ 

Студенти ЖДТУ мають не лише нагороди Міжнародного та Всеукраїнського рівня, але 
й проявляють активність в культурному житті Житомира. Доказом є ряд дипломів  від 
Житомирської міської ради (управління у справах сім'ї, молоді та спорту, міський 
культурно-спортивний центр), які підтверджують участь та перемоги в міському фестивалі-
конкурсі дитячої та юнацької творчості “Зоряні надії-2018”: БЕЗМАН ДАРИНА І місце у 
номінації “художнє читання”,  ГЛАДИЩУК ЯНА І місце у номінації “оригінальний жанр”, 
РЕВУЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР І місце у номінації “оригінальний жанр”, НОВОСЬОЛОВ ІВАН  
І місце за “кращу чоловічу роль першого плану” у номінації “Театральний жанр” , 
ВЯХІРЄВА ДАРІЯ ІІ місце за “кращу жіночу роль першого плану” у номінації “Театральний 
жанр”), ЛИСЮК КОСТЯНТИН ІІІ місце за “кращу чоловічу роль другого плану” у 
номінації “Театральний жанр”. 

МУЗИЧНА ВЕСНА ПЕРЕМОГ В ЖДТУ 

На Всеукраїнському вокальному фестивалі-конкурсі 

“Музичне Сузір’я України” у м. Дніпро студент ЖДТУ 

Гнип Михайло та Вокальний ансамбль ЖДТУ “Акорд” 

здобули перемогу та отримали дипломи Лауреатів 

Другої премії.  

ЖДТУ ТА КОСМОС 

В Міжнародний день космонавтики з питаннями 

про сучасний космос, історичний Житомир 

та інноваційні технології, студенти ЖДТУ разом із 

вихованцями Малої Академії Наук організували 

смарт-квест для пересічних житомирян. Трансляція 

відбувалася наживо в соціальних мережах. Крім того, 

учасники квесту взяли участь у флешмобі на 

майдані Корольова та відвідали музей космонавтики. 
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ПОДОРОЖУЄМО РАЗОМ ЗІ  
СТУДЕНТСЬКИМ ЕКСКУРСІЙНИМ БЮРО ЖДТУ 

10 травня 2018 р. відбулося закриття сезону подорожей 
2017–2018 навчального року студентів і викладачів  зі 
студентським екскурсійним бюро ЖДТУ. 

В межах екскурсійної поїздки до м. Вінниці студенти та 
викладачі відвідали Національний музей-садибу  
М.І. Пирогова. Музей належить до важливих об’єктів 
культурної спадщини України та займає особливе місце у 
внутрішньому туризмі. Екскурсанти мали змогу подивитися 
будинок, у якому жив М.І Пирогов, та де розміщена 
експозиція про його життєдіяльність; музей-аптеку з 
 інтер’єрами приймальні та операційної М.І. Пирогова в його садибі Вишня; меморіальний 

парк, ялинкову та липову алеї, в якому збереглися дерева, посаджені М.І. Пироговим. 
Музей ретро-техніки «Автомотовелофоторадіо» здивував відвідувачів експонатами.  

В основі експозиції авто-ретро музею – приватне зібрання раритетних автомобілів та іншої 
техніки вінницького колекціонера А. Стрембіцького. В музеї представлено більше  
100 експонатів, зібраних за 35 років: автомобілі, мотоцикли, велосипеди, патефони, 
телевізори, фотоапарати, радіоприймачі та ін. 

На завершення поїздки студенти та викладачі відвідали феєричне захоплююче шоу 
світломузичного фонтану. 

ПЕРЕМОГА МАГІСТРА ЖДТУ  
НА МІЖНАРОДНОМУ КОНКУРСІ 

Три країни в Європі ознайомилися з колоритом 
українського мистецтва. Завдяки Президентському фонду 
Леоніда Кучми “Україна”, берегині Тетяни Мельник, 
Народному артисту України Мар’яну Гаденку, делегація з 
України (у складі якої був студент ЖДТУ Євген Кравчук) 
мала можливість продемонструвати національну 
культурну спадщину в Хорватії (м. Рієка), Словенії  
(м. Жалець), Румунії (м. Сігет Мармаціє).  З 19 червня по  
25 червня  в цих куточках Європи лунала українська мова 
та пісня. 

На даному конкурсі Євген Кравчук отримав такі здобутки: Лауреат першої премії на 
Міжнародному конкурсі “Українські солоспіви у Рієці” – Хорватія; Диплом за вагомий 
внесок в розвиток та популяризацію української пісні за кордоном на першому 
міжнародному фестивалі-транзиті “Наша пісня – наша Доля” (також сертифікат на 
безкоштовну участь у фестивалі української культури в Словенії “Берегиня”, який 
відбудеться в жовтні 2018 р.) та Диплом учасника 1-го Міжнародного фестивалю “Рідна 
пісня – Рідне слово”, який відбувся в Румунії. 

110 

НАВЧАННЯ 
НАУКА 
МОБІЛЬНІСТЬ 
FREETIME 

https://fem-news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/32308824_1859735537652264_4257065261879787520_n.jpg


ПЕРЕКОНЛИВА ПЕРЕМОГА СТУДЕНТІВ ЖДТУ 

20–21 жовтня 2018 року  у місті Київ відбувся Міжнародний конкурс – фестиваль творчості 
молоді «PROFEST autumn». На запрошення фестивалю, у програмі взяли участь творчі 
колективи ЖДТУ, а саме, Вокальний ансамбль «Акорд», солісти – вокалісти та актори 
студентського театру «Юність».  

У принциповій, творчій боротьбі, наші студенти Михайло Гнип, Андрій Дяченко та 
Андрій Євдощук завоювали «ГРАН – ПРІ» фестивалю у номінації «Естрадний вокал».  
1-ше місце і звання Лауреата, яке отримав співак Михайло Гнип, ще раз підтвердили 
високий рівень виконавчої майстерності як всього колективу, так і кожного студента.  
В захваті кияни і гості фестивалю були і від виступу студентів – акторів ЖДТУ. Звання 
Лауреатів 1-го ступеня, переможців, отримали Олександр Ревуцький, Дарина Безман  і Яна 
Гладищук. 

СТУДЕНТКА ЖДТУ – ЛАУРЕАТ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ВІДКРИТОГО ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ  

ім. НАЗАРІЯ ЯРЕМЧУКА 

Студентка ЖДТУ Надія Максимчук взяла участь у Всеукраїнському 
відкритому фестивалі-конкурсі української естрадної пісні ім. Назарія 
Яремчука «Пісня буде поміж нас» в м. Вижниця Чернівецької області.  
У фестивалі брали участь, поряд із професійними співаками,  вокалісти-
аматори, серед яких – наша студентка ЖДТУ Максимчук Надія. 
Продемонструвавши вокальний талант і яскраві артистичні здібності, 
Надія була відзначена журі і виборола 3-є місце у конкурсній програмі.  

«ЛІГА СМІХУ» ЗАВІТАЛА ДО ЖДТУ 

«Лига звезд, лига наций, Лига грез, лига папарацци...» 
Цей гімн заполонив 25 листопада весь Житомирський державний 

технологічний університет і всю країну. Його співають і знають всі 
студенти і країна в цілому вже 5 років. Море гумору, хвиля позитивного 
настрою, неймовірні враження – це один з найкрутіших днів в житті 
університету. Команди «Кременчук», «Вінницькі» і наші рідні «30+» по-
справжньому зробили цей день. 
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СТУДЕНТИ ЖДТУ СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ І ДИПЛОМАНТАМИ 
ХІІІ ВІДКРИТОГО ФЕСТИВАЛЮ СТУДЕНТСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ 

«ЛИСТОПАД-FEST» 
20 листопада у Житомирському державному університеті ім. Івана 

Франка відбувся традиційний ХІІІ Відкритий фестиваль 
студентської творчості «Листопад-Fest», в якому вдало виступили 
студенти ЖДТУ та здобули наступні нагороди: 

Надія Максимчук – І-ше місце у жанрі вокального мистецтва, 
Оксана Носик та Ганна Ступак – ІІІ-тє місце у жанрі «Вокально-
хореографічна композиція», Вокальне тріо «Акорд» у складі 
Михайла Гнила, Андрія Євдощука та Андрія Дяченка – ІІІ-тє місце 
у жанрі вокального мистецтва, Денис Любченко отримав приз 
глядацьких симпатій фестивалю. 

БЛАГОДІЙНИЙ ЯРМАРОК  
НА ПІДТРИМКУ СТУДЕНТА ЖДТУ ВІКТОРА ГОРДІЙЧУКА 

08 травня 2018 року з ініціативи студентського самоврядування факультету економіки та 
менеджменту та з допомогою студентів усіх факультетів ЖДТУ було проведено благодійний 
ярмарок на підтримку Віктора Гордійчука, студента факультету інформаційно-
комп’ютерних технологій, хворого на Т-лімфобластну лімфому. 

Тяжка хвороба не є приводом до того, щоб опускати руки, тому активні студенти швидко 
долучилися до організації ярмарку. Багато охочих принесли домашні смаколики: солодкі та 
солоні страви, напої. Окремо були представлені вироби ручної роботи – косметички, 
кошики, штучні букетики з солодким сюрпризом в середині, прикраси для волосся та навіть 
дерев’яні скалки для тіста. 

До події також приєдналися любителі почитати – студенти зібрали різноманітні книги та 
продавали їх на ярмарку за символічну ціну. 

В цілому було зібрано 2876 грн, які передані Віктору на лікування. 

БЛАГОДІЙНА АКЦІЯ «ЧАС ДОБРА» 

Студентами та викладачами ЖДТУ зібрано речі гуманітарної 
допомоги пораненим бійцям АТО. Команда органів студентського  
самоврядування зібрані речі передала до госпіталю. Акція вже є 
традиційної для університету. Цього року було зібрано близько  
30 пакетів для бійців АТО. 
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СОЛОДКА БЛАГОДІЙНА ЯРМАРКА 
11 грудня 2018 року в Житомирсьокому державному технологічному 

університеті студентами гірничо-екологічного факультету була проведена благодійна 
солодка ярмарка. Ярмарку організовано з метою збору коштів на подарунки для вихованців 
спецшколи-інтернату с. Потіївка. 

Студенти гірничо-екологічного факультету самостійно приготували ласощі, які були 
представлені на ярмарці. Також серед студентів, які готували смаколики, було проведено 
конкурс на найкращого кондитера, у якому перемогли студенти групи ЕО-35 Віктор та 
Дмитро, зібравши 104 голоси. 

З 1 по 4 лютого у м. Києві проходив чемпіонат України з боротьби 
самбо серед молоді.  

Гапон Вікторія студентка ЖДТУ (гр. ЕО-35) стала чемпіонкою 
посівши 1-ше місце. Гринчук Владислав студент ЖДТУ (гр ЕО-35) 
посів 3-тє місце.  

За високі досягнення у спорті для Вікторії і Владислава 
призначено стипендію ректора університету.  

НА ЧЕМПІОНАТІ УКРАЇНИ З БОРОТЬБИ САМБО 
СТУДЕНТИ ЖДТУ ЗАВОЮВАЛИ ПРИЗОВІ МІСЦЯ 

17–21 березня 2018 року у місті Києві проходив 7-й 
тур Чемпіонату України з більярдного спорту.   

Срібну нагороду у цих змаганнях виборов студент 
ЖДТУ (група ПІ-51) Смірнов Юрій. 

І ЗНОВУ З НАГОРОДАМИ 

У місті Луцьк 16–18 березня проходив Відкритий 
Чемпіонат України-2018 з пауерліфтингу, жиму лежачи та 
станової тяги. У дисципліні “станова тяга” змагався й 
студент ЖДТУ Трондюк Олександр.  

Він виборов 1-ше місце серед юніорів та 1-ше місце у 
відкритій віковій першості. 

НАШ ТРОНДЮК ЗНОВУ ПЕРШИЙ 
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НАГОРОДА ДЛЯ ЖДТУ З ЄВРОПИ 

З 13 по 15 квітня в Празі (Чехія) проходив молодіжний Чемпіонат 
Європи з боротьби самбо, яке включає найбільш ефективні прийоми і 
тактики різних видів спортивних єдиноборств, бойових мистецтв і 
народних видів боротьби: кулачного бою, російської, грузинської 
(чидаоби), казахської (казакша курес), татарської, бурятської боротьби; 
фінсько-французької, вільно-американської, англійської боротьби 
Ланкаширські і кемберлендського стилів, швейцарської, японської 
дзюдо і сумо та інших видів єдиноборств.  

Студентка ЖДТУ Вікторія Гапон змагалася у ваговій категорії 68 кг 
та здобула бронзову нагороду. 

НОВІ СПОРТИВНІ ПЕРЕМОГИ В ЖДТУ 

Травень – місяць старту нового національного календаря 
дзюдо, в Україні це відбулося у Дніпрі відкриттям 
Чемпіонату України серед молоді не старше 23 років.  
У змаганнях зібрали близько 300 учасників з усіх регіонів 
країни.  

Студент ЖДТУ Владислав Гринчук виборов бронзову 
нагороду у категорії 90 кг. 

Чоловіча студентська збірна команда ЖДТУ зайняла 
перше місце з баскетболу в студентській лізі України у 
своєму дивізіоні (Центр-2).  

Ця перемога для Житомира означає, що ми презентуємо 
себе  у фінальній частині Чемпіонату України.  

СТУДЕНТИ ЖДТУ В ФІНАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ  
ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ 

МІЖНАРОДНЕ «ЗОЛОТО» В ЖДТУ 

З 17 по 24 червня у місті Пула (Хорватія) відбувався 
Чемпіонат Європи з баскетболу серед ветеранських команд. 
На ньому нашу країну представляло чотири жіночих (30+, 
45+, 50+ та 55+) і шість чоловічих (35+, 45+, 50+, 55+, 65+, 70+) 
команд.  

Переможцем в номінації 65+ стала команда з України, 
серед яких було 5 житомирян, в тому числі завідувач 
кафедри фізичного виховання та спорту ЖДТУ Засік 
Григорій Борисович.   
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У Вінниці 10–13 травня відбувався чемпіонат України з 
хокею на траві серед юніорів. Команда ДЮСШ «СТАРТ» 
Житомирського обласного осередку ФСТ “Україна” здобула 
перемогу з рахунком 2:1 у господарів змагань – ОСДЮСШОР 
«Олімпія» (Вінниця) та посіла 1-ше місце у змаганнях. 

До складу команди входить студент ЖДТУ Володимир 
Каплінський. 

ЖИТОМИРСЬКА КОМАНДА  
З ХОКЕЮ НА ТРАВІ “СТАРТ” ПЕРЕМОГЛА 

СТУДЕНТКА ЖДТУ  
СТАЛА ПРИЗЕРОМ НА ЧЕМПІОНАТІ СВІТУ-2018  

З САМБО СЕРЕД МОЛОДІ ТА ЮНІОРІВ 

Чемпіонат світу з самбо серед молоді та юніорів 
відбувався 12–14 жовтня 2018 року в столиці Грузії.  

В чемпіонаті приймала участь студентка ЖДТУ Вікторія 
Гапон, яка завоювала бронзову нагороду у ваговій 
категорії до 72 кг. 

ПЕРШЕ МІСЦЕ ЖДТУ В “ЗЕЛЕНІЙ МИЛІ” 

1 червня об 11.00 стартував Всеукраїнський забіг “Зелена 
миля – 2018”, захід, який  об’єднав усі регіони, міста і селища 
України задля єдиної мети – популяризації здорового способу 
життя та пропаганди фізичної культури. Дистанцію в 1 милю 
(1609 м) долали студенти, викладачі та керівники закладів 
вищої освіти. В Житомирі ця подія відбулася у Гідропарку. У 
пробігу учать прийняли 211 студентів та викладачів 
ЖДТУ. Наша команда посіла перше місце серед ЗВО 
міста. В особистому заліку другим фінішував студент ЖДТУ 
Юхимець Михайло. 
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ПЕРЕМОГА СТУДЕНТА ЖДТУ В ЧЕМПІОНАТІ СВІТУ 

Студент Житомирського державного технологічного 
університету Трондюк Олександр здобув очікувану перемогу в 
Чемпіонаті світу з пауерліфтингy GPA/IPO World Championship 
2018, який відбувся 22–25 листопада в Києві.  

2-ге місце серед юніорів до 23-х років у становій тязі Олександр 
здобув з результатом 260 кг.  

СПОРТИВНА ПЕРЕМОГА В ЖДТУ 

1–2 грудня у м. Миколаєві проходив відкритий Всеукраїнський 
турнір з пауерліфтингу «Залізна нація». У змаганнях прийняло 
участь понад 200 спортсменів.  

Студент ЖДТУ Трондюк Олександр став чемпіоном турніру у 
становій тязі (вагова категорія 75 кг), подолавши штангу вагою  
270 кг. 

НАГОРОДИ ДО  
МІЖНАРОДНОГО ДНЯ СТУДЕНТСЬКОГО СПОРТУ 

У Житомирському державному технологічному університеті з нагоди Міжнародного Дня 
студентського спорту привітали та відзначили найкращих спортсменів та викладачів. 
Переможці чемпіонатів України, Європи та світу приймали вітання від випускника 
університету, заступника голови Житомирської ОДА Ярослава Лагути, голови відділення 
НОК України в Житомирській області Олександра Оніщука та начальника управління 
національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської ОДА Світлани 
Гресь. Найкращі спортсмени університету були відзначені дипломами, грамотами, 
спеціальними подарунками, а також грошовими преміями. 
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СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ЖДТУ У 2018 РОЦІ 

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 

ГАПОН ВІКТОРІЯ   
(боротьба самбо, третє місце); 

ТРОНДЮК ОЛЕКСАНДР 
(пауерліфтинг, друге місце); 
 ЧЕМПІОНАТИ ЄВРОПИ 

КАПЛІНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР 
(хокей на траві, перше місце); 

ЗАСІК ГРИГОРІЙ 
(баскетбол серед ветеранів,  
перше місце); 

ГАПОН ВІКТОРІЯ  
(боротьба самбо, третє місце); 

НЕЧЕПА БОРИС 
(хокей на траві, третє місце). 

ЧЕМПІОНАТИ УКРАЇНИ 

ГАПОН ВІКТОРІЯ 
(боротьба самбо, перше місце); 

ГРИНЧУК ВЛАДИСЛАВ  
(боротьба самбо та дзюдо,  
перше місце); 

СМІРНОВ ЮРІЙ 
(більярдний спорт, перше місце); 

КАПЛІНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР 
(хокей на траві, перше місце); 

ПАСТУХ ДІАНА 
(велоспорт, перше місце); 

ТРОНДЮК ОЛЕКСАНДР 
(пауерліфтинг, перше місце); 

МАРЧЕНКО ОЛЕКСАНДР  
(водний туризм, перше місце); 

ЗБІРНА КОМАНДА ЖДТУ 
(баскетбол, студентська ліга 
(дивізіон Центр-2), перше місце); 

СУЛЕЙМАНОВ РУСЛАН 
(легка атлетика, друге місце);  

ЗАЙЧЕНКО МИКОЛА  
(більярдний спорт, третє місце); 

ЗБІРНА КОМАНДА ЖДТУ 
(настільний теніс, Вища ліга 
України). 

МАЙСТЕР СПОРТУ УКРАЇНИ 

КУЧАВА ІВЕРІ (боротьба дзюдо). 

ЧЕМПІОНИ ОБЛАСТІ 

ГАВРИЛЮК БОГДАН 
(настільний теніс); 

ГОЛОВЕНКО МАЙЯ (бадмінтон); 

МАНДРО ЮРІЙ 
(боротьба самбо); 

ОДНОВОРЧЕНКО ІГОР 
(настільний теніс). 

ЧЕМПІОНИ МІСТА 

ТРОФИМЕНКО ДЕНИС 
(шахи); 

ЗБІРНА КОМАНДА ЖДТУ 
(футзал); 

ЗБІРНА КОМАНДА ЖДТУ 
(баскетбол). 
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ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИДАТКИ 

Програма 2201160 «Підготовка  кадрів вищими навчальними 
закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз 

практики» 

Доходи  Структура доходів спеціального фонду 

Видатки загальний фонд Видатки спеціальний фонд 

80%

15%

1% 2% 2% Надходження від 
надання платних 

освітніх послуг

Надходження від плати 

за проживання в 

гуртожитках

Надходження від 

оренди та  реалізації 

майна

Благодійні  внески та  
відсотки за  депозит
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Програма 2201040 «Дослідження, наукові та науково-технічні  
розробки, виконання робіт за державними цільовими 

програмами та державним замовленням, підготовка наукових 
кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової 

інфраструктури, наукових об’єктів, що становлять національне 
надбання, забезпечення діяльності Державного фонду 

фундаментальних досліджень» 

Доходи  
Структура доходів  

спеціального фонду 

Видатки загальний фонд Видатки спеціальний фонд 
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