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НАГЛЯДОВА РАДА
ГОЛОВА
Володимир ЛИТВИН

народний депутат, Верховна Рада України

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ
Катерина САМЧУК

фінансовий директор, Приватне
акціонерне товариство «Коростенський
завод МДФ»

СЕКРЕТАР
Дмитро АНТОНЮК

директор, товариство з обмеженою
відповідальністю «ІСМ Україна»

ЧЛЕНИ РАДИ
Омар БУКІЯ

голова наглядової ради Публічне акціонерне
товариство «Житомирське АТП-11855»

Володимир
КРОПИВНИЦЬКИЙ

депутат, Житомирська обласна рада

Олександр ОНИЩУК

керівник національного олімпійського
комітету в Житомирській області, голова
об’єднання організацій роботодавців у
Житомирській області

Микола СИЧЕНКО

міський голова м. Бердичів,
Бердичівська міська рада

голова наглядової ради, Приватне
акціонерне товариство «Виробничокомерційна фірма «Леся» (м. НовоградВолинський)

Павло МАКАРЄЄВ

Володимир СТЕЛЬМАХ

Василь МАЗУР

директор, Житомирське регіональне
управління публічного акціонерного
товариства Комерційний банк «ПриватБанк»

голова громадської ради при Житомирській
обласній державній адміністрації

Олександр РАБІНОВИЧ

генеральний директор, Спільне українськонімецьке підприємство «АТЕМ-ФРАНК»

генеральний директор, товариство з
обмеженою відповідальністю «Візаж»
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Артур ТЕР-ТУМАСОВ

ЖДТУ – бажане місце для навчання та
роботи, привабливе для інвестування
РЕКТОР
Віктор Євдокимов
доктор економічних наук,
професор

ПРОРЕКТОРИ
Оксана ОЛІЙНИК
перший проректор

Георгій ВИГОВСЬКИЙ
проректор з науково-педагогічної
роботи

Валерій НОНІК

проректор з науково-педагогічної
роботи, юридичних та соціальних
питань

ДЕКАНИ

Олексій ГРОМОВИЙ
декан ФІМ

Олена ДЕНИСЮК
декан ФЕМ

Володимир КОТЕНКО
декан ГЕФ

Олена ЛАГОВСЬКА
декан ФОФ

Андрій МОРОЗОВ
декан ФІКТ
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ОСНОВНІ ПОДІЇ РОКУ
ВИБОРИ РЕКТОРА

22 березня 2016 р. відбулися вибори ректора Житомирського державного
технологічного університету. Переважною більшістю голосів виборців ректором обрано
доктора економічних наук, професора Віктора Валерійовича Євдокимова.
Наказом Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2016 р. № 154-к Віктора
Валерійовича
Євдокимова
призначено
ректором
Житомирського
державного
технологічного університету, терміном на 5 років.

НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК – НОВЕ ОБЛИЧЧЯ

За літній період приміщення університету отримали сучасний європейський дизайн,
банери із символікою та логотипом університету. На першому поверсі з’явився кабінет
Центру розвитку професійної кар’єри, сучасний копіцентр, арт-кафе, а на колонах
встановлено кольорову підсвітку та багато іншого!
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ЦЕНТР РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ ЖДТУ

28 жовтня 2016 року офіційно відкрито Центр розвитку професійної кар’єри ЖДТУ.
Захід відбувся за участю 35 провідних компаній області. Університет стане базою для
підбору висококваліфікованих молодих працівників з подальшим забезпеченням для
них усіх належних умов праці. У рамках діяльності Центру відбуваються екскурсії на
підприємства, обмін досвідом між представниками сфери бізнесу та викладачами і
науковцями ЖДТУ, узгодження навчальних програм і планів відповідно до актуальних
потреб ринку праці тощо.

ВІЗИТ ДО ЖДТУ НАДЗВИЧАЙНОГО І ПОВНОВАЖНОГО
ПОСЛА ТУРКМЕНІСТАНУ В УКРАЇНІ АМАНМУРАДОВА
НУРБЕРДИ АМАНМУРАДОВИЧА

27 квітня 2016 року у Житомирському державному технологічному університеті
відбулося офіційне відкриття Українсько–Туркменського освітньо-культурного
центру. У ньому взяли участь високоповажні гості: Надзвичайний і повноважний посол
Туркменістану в Україні Аманмурадов Нурберди Аманмурадович та заступник голови
Житомирської облдержадміністрації Лагута Ярослав Миколайович.

ВІЗИТ ДО ЖДТУ НАДЗВИЧАЙНОГО І ПОВНОВАЖНОГО
ПОСЛА ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ В УКРАЇНІ IВАНА ПОЧУХА

14 квітня 2016 року до ЖДТУ завітала чеська делегація, у складі якої: Iван Почух –
надзвичайний і повноважний посол Чеської Республіки в Україні, Зденка Цайсова –
другий секретар, прес-секретар Посольствa. Як зазначив під час виступу Іван Почух, у
цьому навчальному закладі він не вперше, втім цього разу мета його візиту – відкриття
Чеського центру освіти і культури ім. Вацлава Длоугі на базі ЖДТУ.
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ВІДКРИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ РАДИ ПО ЗАХИСТУ
ДИСЕРТАЦІЇ З ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.05.2016 р. № 515 «Про
затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих
вчених рад від 12 травня 2016 року» у Житомирському державному технологічному
університеті відкрито спеціалізовану вчену раду К 14.052.02 з правом прийняття до
розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата
технічних наук за спеціальностями 05.03.01 «Пpоцеси механiчної обpобки, веpстати та
iнстpументи» та 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту».

УЧАСНИКИ АТО І ЧЛЕНИ ЇХ РОДИН, ЯКІ ВСТУПИЛИ ДО
ЖДТУ, НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

Адміністрацією університету розроблено комплексну програму підтримки учасників
АТО та членів їх родин. Протягом Вступної кампанії-2016 на навчання до ЖДТУ
зарахували 40 учасників бойових дій, ще 50 осіб виявили таке бажання під час
додаткового набору студентів. Міністерство освіти і науки України надало можливість
учасникам АТО та членам їх родин навчатися у ЖДТУ за державним замовленням.

9 грудня відбувся традиційний Великий Бал Благодійників. Його основна мета –
подякувати усім благодійникам за те, що вони кожен день творять добрі справи, а також
нагородити їх. Житомирський державний технологічний університету став переможцем
у номінації «Найблагодійніший навчальний заклад».

СТУДЕНТА ЖДТУ НАГОРОДИЛИ ОРДЕНОМ
«ЗА МУЖНІСТЬ І ВІДВАГУ»

12 грудня під час засідання ректорату волонтер Юлія Толмачова вручила студенту
ЖДТУ спеціальності «Публічне управління та адміністрування», учаснику АТО Сергію
Дяченку знак народної пошани - орден «За мужність і відвагу»
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МЕНТОРИ 2.0 START

31 серпня відбулося перше знайомство першокурсників зі своїми менторами. Відбулися
перші кроки в формуванні не лише групи людей, які будуть разом слухати лекції в одній
аудиторії, але й створення реальних команд, які матимуть змогу змінювати свій
університет на краще.

ОФІЦІЙНО ПОЧАЛО ДІЯТИ
ПЕРШЕ СТУДЕНТСЬКЕ ЕКСКУРСІЙНЕ БЮРО

Організація та проведення екскурсій, розроблення та реалізація туристичних
маршрутів, залучення до проведення екскурсій житомирських школярів та студентів –
усім цим відтепер займатиметься студентське екскурсійне бюро, яке почало діяти у
Житомирському державному технологічному університеті.

20-річний СТУДЕНТ ЖДТУ СТАВ
ЧЕМПІОНОМ СВІТУ З ПАУЕРЛІФТИНГУ

Олександр Трондюк
навчається на 3 курсі гірничоекологічного факультету. Також Олександр виборов перше
місце у тязі у ваговій категорії до 82,5 кг, подолавши штангу
вагою в 250 кг. Він став абсолютним переможцем Кубку
Столиці UPC у тязі.

20 років АНСАМБЛЮ «ГАРМОНІЯ»

У 1996 році з’явився найстарший танцювальний колектив університету. За 20 років
своєї діяльності колектив став знаменитим ансамблем «Гармонія», який збагатив
скарбничку університету десятками найвищих нагород міжнародних та всеукраїнських
конкурсів і фестивалів.
Художній керівник: Наталія Михайлівна Хомчук
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СТУДЕНТСЬКА ЇДАЛЬНЯ ЖДТУ
Цього року в університеті відбулося відкриття реконструйованої їдальні для студентів,
викладачів та співробітників, капітальний ремонт якої тривав протягом літа. Пообідати в
їдальні можна з 10:00 до 16:30 за відносно низькими цінами. У меню – різноманітні якісні
та смачні страви. Нині у навчальному корпусі працює їдальня та кафетерій.
Інвестиції у віднновлення роботи їдальні склали близько 800 тис. грн.

ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

В університеті побудовано окрему блочно-модульну котельню з двома
водонагрівальними котлами для опалення на твердому паливі. Котельня має малі
габаритні розміри, легко монтується та підключається до системи теплопостачання,
знімає залежність від центрального теплопостачання, автоматизована, вимагає мінімум
уваги персоналу. Котельня дає відчутний економічний ефект – суттєво зменшує сезонні
витрати на опалення завдяки зниженню витрат тепла в порівнянні з централізованим
теплопостачанням. Введення її в експлуатацію, дозволить заощадити використання
природного газу на рік та зменшити собівартість теплової енергії за 1 гігакалорію.
Інвестиції по даному проекту склали більше 1 млн. грн.

ЕНЕРГОЗАОЩАДЖЕННЯ

Здійснюється проектування та покроково виконується програма заміни електромережі на
сучасну енергозберігаючу мережу, встановлюються прилади обліку витрат електричної енергії
для кожної окремої будівлі та структурних підрозділів, здійснюється заміна люмінісцентних
ламп на енергозаощаджуючі світодіодні лампи із подовженим терміном експлуатації,
здійснюється поступова заміна існуючих вікон на 2-ох та 3-камерні склопакети з метою
зменшення тепловитрат. Заміна вікон проводиться за окремою програмою із визначення
пріоритетності приміщень, в залежності від їх завантаження у навчальному процесі.
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ЦЕНТР РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ
28 жовтня 2016 року офіційно відкрито
Центр розвитку професійної кар’єри ЖДТУ.
Церемонія відзначилася укладанням договорів про співпрацю, презентаціями
підприємств-партнерів, проведенням майстер-класів керівниками та провідними
спеціалістами компаній для потенційних працівників з числа студентської молоді.

На захід були запрошені представники 35 підприємств і 7 установ, з якими налагоджені
контакти, і для яких ЖДТУ створює платформу для підбору висококваліфікованих
молодих працівників із подальшим забезпеченням для них усіх належних умов праці.

Для студентів ЖДТУ традиційно щочетверга організовуються зустрічі з
роботодавцями – партнерами університету, під час яких компанії проводять презентації,
розповідають про вимоги до кандидатів на посади тощо.
Запроваджено проведення загальноуніверситетського заходу «Тиждень розвитку кар’єри».
У рамках діяльності Центру відбуваються екскурсії на підприємства, обмін досвідом
між представниками сфери бізнесу та викладачами і науковцями ЖДТУ, узгодження
навчальних програм і планів відповідно до актуальних потреб ринку праці.
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За результатами співпраці та проведених зустрічей за період роботи Центру укладено
договори про співпрацю з: ПрАТ «Коростенський завод МДФ», ТОВ «ІСМ Україна»,
КП Житомирської міської ради «Житомиртеплокомуненерго», ТОВ «Житомирський
м’ясокомбінат», ТОВ «КПП-Центр», ТОВ «Житомир-Агробудіндустрія». Підготовлено
до підписання договори з ТОВ «Полісся-Продукт», Житомирське РУ ПАТ
КБ «ПриватБанк».

Функціонування Центру забезпечується командою менторів, керівником і курується
першим проректором ЖДТУ д.е.н., проф. О.В. Олійник. Завдяки злагодженій роботі
ВНЗ інтегровано в процеси стратегічного розвитку міста й області.
23-25 вересня 2016 р. представники ЖДТУ взяли активну участь в урбаністичнокультурному заході «Майстерні міста», організатором якого виступила Житомирська
міська рада, за підтримки німецької урядової компанії «Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH», а також долучилися до створення
соціального роліку «Хочеш зберегти життя яскравим – обери професію до душі».
26 листопада 2016 року долучилися до роботи у форматі «світового кафе» під час
Першого форуму «Інтегрований розвиток Житомира».
Працівники та ментори ЖДТУ допомагають молоді міста й області грамотно
вибудувати професійну кар’єру, активно долучаючись до профорієнтаційної роботи.
15.11.2016 р. прийнято участь у Ярмарку професій «Портал успіху – 2016», під час якого
відвідувачі мали можливість пройти професійний атракціон «Пазл компетенцій».

Для своєчасного інформування студентів щодо кар’єрних можливостей створено
веб-сторінку, групу та сторінку в соціальних мережах.
Ресурс: http://work.ztu.edu.ua
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ВСТУПНА КАМПАНІЯ - 2016
КІЛЬКІСТЬ СТУДЕНТІВ
ЗАРАХОВАНИХ НА ПЕРШИЙ КУРС у 2016 році
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1893
1093

1511
680

2015 рік

2016 рік

Збільшення кількості осіб,
зарахованих на початковий цикл навчання

2015 рік

2016 рік

Збільшення кількості осіб,
зарахованих на навчання
за державним замовленням

Усі випускники підготовчих курсів ЖДТУ
стали студентами вищих навчальних закладів України
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ПРОВЕДЕННЯ ЗНО-2016 у ЖДТУ
Уже три роки в головному корпусі ЖДТУ проводиться зовнішнє незалежне
оцінювання.
У
квітні-травні
2016
року
було
проведено
5
іспитів:
2 пробних і три основної сесії – з української мови і літератури, математики та історії
України.

ПРОВЕДЕННЯ КРУГЛИХ СТОЛІВ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ
Спільно з Вінницьким регіональним центром оцінювання якості освіти 21 жовтня
відбувся Круглий стіл «ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТА ВСТУПНА
КАМПАНІЯ-2017». Близько 400 учнів міста і області відвідали даний захід, що втретє
відбувся в університеті.

Протягом вересня-грудня 2016 року проведено виїзні профорієнтаційні заходи спільно
з Вінницьким регіональним центром оцінювання якості освіти щодо роз’яснень
абітурієнтам особливостей ЗНО та Вступної кампанії у 2017 році. В межах даного заходу
представники університету відвідали 15 районних центрів області.
Зокрема, 23 листопада 2016 р. подібну зустріч проведено і для випускніків шкіл
м. Коростеня та Коростенського району.
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НАВЧАЛЬНІ
ПРОГРАМИ
ВСТУПНА
КАМПАНІЯ
- 2016
АНАЛІЗ НАБОРУ СТУДЕНТІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ

На освітньому рівні «Бакалавр» (денна форма навчання) підготовка фахівців
проводиться за 20 спеціальностями. З них у 2016 році набрали:
понад 50 % ліцензійного обсягу на 11 спеціальностях;
понад 70 % ліцензійного обсягу на спеціальностях 056 Міжнародні економічні
відносини, 073 Менеджмент, 242 Туризм.
100 % ліцензійного обсягу на спеціальностях 074 Публічне управління та
адміністрування, 121 Інженерія програмного забезпечення, 123 Комп’ютерна
інженерія.

На освітньому рівні «Магістр» (денна форма навчання) підготовка фахівців
проводиться за 16 спеціальностями. З них у 2016 році набрали:
понад 50 % ліцензійного обсягу на 11 спеціальностях;
понад 90 % ліцензійного обсягу на спеціальностях 071 Облік і оподаткування,
121 Інженерія програмного забезпечення, 151 Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології, 163 Біомедична інженерія.
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РОЗВИТОК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

З 20 спеціальностей, за якими проводиться підготовка фахівців, 9 спеціальностей
мають повний обсяг ступеневих програм – бакалаврська, магістерська, доктор
філософії.
Тільки бакалаврська підготовка проводиться на 4 нових спеціальностях:
056 Міжнародні економічні відносини; 123 Комп’ютерна інженерія; 242 Туризм;
275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті).
Серед 7 спеціальностей, що проводять підготовку лише на рівні бакалаврів і магістрів,
4 – це нові спеціальності, поява яких пов’язана з введенням нового Переліку
спеціальностей (2015 р.).
Нажаль, 3 спеціальності не мають достатнього кадрового потенціалу для відкриття
аспірантури і започаткування освітньо-наукових програм підготовки докторів
філософії:
133 Галузеве машинобудування; 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології; 172 Телекомунікації та радіотехніка

АКРЕДИТАЦІЯ І ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Протягом 2016 року 10 спеціальностей різного освітнього рівня проходили процедуру
акредитації, 3 з них вперше:
8.05030102 Маркшейдерська справа
8.05050315 Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
8.18010014 Управління фінансово-економічною безпекою.
Розпочато ліцензування нової спеціальності 125 Кібербезпека. Потреба у фахівцях з
кібербезпеки є актуальною, а з розвитком високотехнологічного суспільства буде ще
більше зростати. Потоки інформації, що передаються, зберігаються та обробляються в
кіберпросторі постійно зростають. Це потребує їх належного захисту від
несанкціонованого доступу зі злочинною метою. Підготовка фахівців з кібербезпеки
вимагає належної технологічної оснащеності, залучення висококваліфікованих
спеціалістів. У підготовці такого роду спеціалістів зацікавлені підприємства та
організації України, у тому числі, і Житомирщини, які готові надавати свою допомогу та
у подальшому сприяти працевлаштуванню студентів у межах підписаних договорів про
співпрацю.
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КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ

На 01.10.2016 року загальний контингент студентів ЖДТУ становив 4364 особи, що на
362 особи більше, ніж у 2015 році. З них 2969 навчаються за денною формою, а 1395 – за
заочною формою. Найбільший сумарний контингент на факультеті інформаційнокомп’ютерних технологій, найменший – на гірничо-екологічному факультеті.

У 2016 році кількість студентів, що навчаються за кошти державного бюджету, зросла
на 434 особи.
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ПРИЧИНИ ВІДРАХУВАННЯ СТУДЕНТІВ

Незважаючи на те, що у 2016 році кількість відрахованих студентів зросла на 22 %,
змінилися причини відрахування. У 2016 році на 10 % зменшилася кількість студентів,
відрахованих через несплату за навчання і на 10 % збільшилася кількість студентів,
відрахованих за академічні заборгованості.

ЯКІСТЬ НАВЧАННЯ

Кількість студентів, які отримують стипендію, зросла на 306 осіб, але їх відсоток щодо
тих, хто навчається за кошти державного бюджету залишився практично незмінним.
Рік
2015
2016

Навчаються за кошти
державного бюджету
1624
2011

Отримують стипендію
Особи
%
1371
84
1677
83

Випускники факультету економіки та менеджменту отримали більшу кількість
дипломів з відзнакою (9 %), порівняно з середнім в університеті. Серед усіх інших
факультетів дипломи з відзнакою отримують 2- 4 % випускників.
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НОВІТНІ
ОСВІТНІ
ПРОГРАМИ
ВСТУПНА
КАМПАНІЯ
- 2016
Освітня програма «Менеджмент в ІТ» започаткована в рамках спеціальності
121 «Інженерія програмного забезпечення» на ФІКТ.
Розробка програми почалася із зустрічі 25 травня 2016 року з представниками
провідних ІТ-компаній міста Житомира.
ІТ-співтовариство міста представляли керівники та провідні менеджери зацікавлених у
підготовці ІТ-компаній, зокрема, ISM Ukraine LLC, VISEVEN, Jelastic Inc, STUZO, Infopulse,
Імпульс, Beeper, Zinit Solution, DF-Studio, GRAPPS.
Представники кожної з ІТ-компаній висловили свої думки щодо вимог до попередньої
підготовки вступника за даною програмою та компетенцій, які мають набути майбутні
фахівці. Представники університету висловили свої погляди щодо можливостей
теоретичної підготовки з боку кафедр університету та потреби інтенсивної взаємодії з ІТкомпаніями з метою забезпечення отримання фахової практичної підготовки.

Підхід до освітнього процесу на цій освітній програмі максимально підлаштований під
потреби ІТ-компаній м. Житомира.
Практика студентів передбачає застосування набутих знать для організації командної
роботи над дипломами бакалаврів-програмістів.
Студенти мали можливість послухати лекції та особисто поспілкуватися з:
Олексієм Геращенком, фінансистом, автором книги «Економіка ХХІ»;
Денисом Довгополим, співзасновником бізнес-інкубатора для технологічних стартапів,
спікером iForum та найдосвідченішим експертом у галузі технологічного підприємництва;
Ігорем Стефураком, менеджером по роботі з потоком проектів бізнес-акселератора
GrowthUp;
Русланом Синицьким, засновником міжнародної компанії Jelastic;
Арно Хемом, Chief Product Officer у компанії Sana Commerce.
У листопаді студенти відвідали у м. Києві захід «Startup Crush Test», який орієнтований
для засновників стартапів, програмістів, маркетологів та інвесторів. Захід передбачав
перевірку на міцність бізнес-моделей, маркетингових стратегій, моделей розповсюдження
ІТ-стартапів.
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Магістри спеціальності «Публічне управління та адміністрування» мають
можливість обрати одну з магістерських програм: «Управління фінансово-економічною
безпекою» та «Антикорупційна діяльність».
Необхідність підготовки магістрів за спеціалізацією «Управління фінансовоекономічною безпекою» викликана збільшенням кількості внутрішніх та зовнішніх
загроз, постійно зростаючим рівнем конкуренції та динамічністю змін зовнішнього
середовища. Призначення майбутніх фахівців спеціалізації «Управління фінансовоекономічною безпекою» полягає у вмінні приймати рішення в умовах невизначеності,
що дозволять забезпечити безперебійне та безпечне функціонування суб’єктів
господарської діяльності.

Актуальність спеціалізації «Антикорупційна діяльність» зумовлюється сучасними
процесами, що відбуваються в суспільстві і покликані знищити таке явище як корупція
у всіх сферах суспільного життя. Фахівці спеціалізації «Антикорупційна діяльність»
набувають умінь виявляти корупційні схеми, розробляти та вживати заходи щодо
попередження корупції, організовувати антикорупційну діяльність.
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ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД
Станом на 01.12.2016 р. з 315 осіб професорсько-викладацького складу 91 % працюють
на постійній основі, 68 % мають наукові ступені та вчені звання. Серед штатних
співробітників ЖДТУ 67 % – особи вищої кваліфікації (доктори наук і професори,
кандидати наук і доценти). На постійній основі в ЖДТУ працює 37 докторів наук,
професорів та 154 кандидати наук, доценти, а на умовах сумісництва – 13 докторів наук,
професорів та 8 кандидатів наук, доцентів.

На 24 кафедрах завідувачами є 19 докторів наук, професорів (2 – зовнішні сумісники),
5 – кандидати наук, доценти. Кількість випускаючих кафедр – 18, завідувачами на них є –
16 докторів наук, професорів (2 – зовнішні сумісники), 2 – кандидати наук, доценти.
В університеті працюють на штатних посадах та за зовнішнім сумісництвом
9 академіків галузевих академій наук України, 4 члена-кореспондента галузевих академій
наук України, 6 Заслужених діячів науки і техніки України, 2 Заслужених працівника
освіти України, 1 Заслужений економіст України, 1 Заслужений лісівник України,
1 Заслужений метролог України, 1 Заслужений працівник фізичної культури і спорту,
9 Відмінників освіти України.
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ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ, НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ
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НОВІТНЄ ЕЛЕКТРОННО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Кількість щоденних відвідувань Освітнього порталу:

Зареєстровано користувачів: 3381.
Активних користувачів (заходили на освітній портал протягом І-го семестру): 1117.
Всього тестів з усіх дисциплін на освітньому порталі: 31464

Всього сторінок дисциплін по факультетам:
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У грудні на Освітньому порталі було додано розділ «Для школярів», де розміщено
матеріали з основ програмування, які використовуються усіма школами м. Житомира на
уроках інформатики під час вивчення програмування у 8-11 класах.

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ У ЖДТУ

У
Житомирському
державному
технологічному
університеті
навчається
28 іноземних студентів, серед них громадяни Туркменістану, Білорусі, Російської Федерації,
Узбекистану, Грузії, Гвінеї, Камеруну, Танзанії та Уганди.
16 квітня 2016 року іноземні студенти університету разом із співробітниками центру
довузівської освіти та роботи з іноземними студентами ЖДТУ відвідали день відкритих
дверей підприємства ТОВ “Kromberg and Schubert” у Житомирі.
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ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Кількість виконаних робіт науковцями ЖДТУ та обсяги їх фінансування
за останні 5 років:
2012
Категорії робіт

2013

2014

2015

2016

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.

Фундаментальні
(за рахунок
держбюджету)
Прикладні
(за рахунок
держбюджету)
Наукова
робота
молодих
учених

5

569,6

5

570,0

4

457,5

3

427,192

3

428,831

2

238,6

2

214,4

1

118,495

1

94,236

2

295,412

1

87,0

Госпдоговірні
(заключені
договори)

16

13

180,5

404,0

22

66,8

21

118,3

21

71,218
330,0

У 2016 р. виконуються 3 фундаментальні, 2 прикладні наукові дослідження та
наукова робота молодих учених, що фінансуються з державного бюджету на загальну
суму 811, 243 тис. грн.
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Фундаментальне дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук
НДР “Розробка організаційних засад та інформаційного забезпечення
економічного механізму охорони та стійкого використання природних ресурсів“.
Науковий керівник – д.е.н., проф. Замула І.В.
Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук
НДР “Синтез способів формоутворення плоских поверхонь деталей реалізацією
концепцій нестаціонарних процесів та урівноваження складових сил різання “.
Науковий керівник – д.т.н., проф. Мельничук П.П.
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ПРИКЛАДНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Інформаційні та комунікаційні технології.
НДР “Апаратно-програмний комплекс
експрес-діагностики стану людини”
Науковий керівник – д.т.н., проф. Манойлов В.П.
НДР “Новий приладовий комплекс стабілізатора озброєння легкої
броньованої техніки”
Науковий керівник – к.т.н., Ткачук А.Г.

НАУКОВА РОБОТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ
НДР “Механізм економіко-екологічної реабілітації суб'єктів господарювання від
надзвичайних ситуацій, бойових дій як складова національної безпеки”
Науковий керівник – д.е.н., доц. Грицишен Д.О.
ГОСПДОГОВІРНІ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ НДР
У 2016 р. на виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт надійшло
180,159 тис. грн., зокрема:
Факультет інженерної механіки (Надходження коштів – 136,084 тис. грн.)
НДР «Розробка технології зміцнення нових і відновлення спрацьованих деталей
технологічного обладнання по виробництву скловиробів»
Замовник – Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.
Науковий керівник – д.т.н., проф. Полонський Л.Г.
НДР “Обстеження пасажиропотоків на пасажирському транспорті загального
користування в місті Житомирі”.
Замовник – Комунальне підприємство “Житомирське трамвайно-тролейбусне
управління” Житомирської міської ради.
Науковий керівник – д.т.н., проф. Рудзінський В.В.
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НАВЧАННЯ
НАУКА
МОБІЛЬНІСТЬ
FREETIME
В рамках Угоди про партнерство з питань комерціалізації результатів науковотехнічної діяльності між Міністерством освіти і науки та групою компаній GrowthUp
науковці ЖДТУ беруть участь у спільній навчально-практичній програмі «4 Кроки
до Інновації», метою якої є сприяння підвищенню рівня знань науковців з
планування та побудови проектів у сфері технологічного бізнесу, пошуку
потенційних інвесторів для здійснення науково-технологічних розробок вищих
навчальних закладів та подальшої їх комерціалізації і трансферу технологій.
На
перший
етап
Програми
науковцями
кафедри
радіотехніки,
радіоелектронних апаратів та телекомунікацій подані такі проекти:
1. Неінвазивний пристрій визначення параметрів пульсу, рівня глюкози в крові,
остеопорозу;
2. Система коагуляції та дезінфекції холодною плазмою;
3. Система прогнозування та попередження землетрусів;
4. Цифровий швидкодіючий кореляційно-інтерферометричний радіопеленгатор.
З метою реалізації наукових та науково-технічних розробок для потреб
оборонно-промислового комплексу державному концерну «Укроборонпром»
науковцями факультетів інформаційно-комп’ютерних технологій та інженерної
механіки надано 25 перспективних розробок:
На засіданні комісії державного концерну «Укроборонпром» з розгляду
найбільш перспективних проектів автор 2 проектів, докторант кафедри
радіотехніки, радіоелектронних апаратів та телекомунікацій Ципоренко Віталій
Валентинович презентував проекти:
Безпошуковий кореляційноЕлектронний приціл підвищеної
інтерферометричний радіопеленгатор
точності для стрілецької зброї

Серед 4 найкращих проектів, за висновками міжнародних експертів GrowthUP
для наступного етапу програми «4 кроки до Інновації», є проект ЖДТУ
«Цифровий швидкодіючий кореляційно-інтерферометричний радіопеленгатор»
(автор – доцент Ципоренко Валентин Григорович.)
В рамках договору про надання експертних/консультативних послуг між
Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ та ЖДТУ
доцентом кафедри управління персоналом та економіки праці факультету економіки
та менеджменту Богоявленською Юлією Вячеславівною виконується дослідження
за галуззю аналізу «економіка/освіта» для цілей створення Профілю міста Житомира
(стратегія «Житомир-2030») в межах проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні».
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На Міжнародній спецвиставці «Зброя та безпека» (Міжнародний виставковий центр
у м. Києві, 11-14 жовтня 2016 р.). науковці ЖДТУ представили свої розробки:
Генератор холодної плазми – медична технологія майбутнього;
Лічильник кількості іонів повітря;
Апаратно-програмний комплекс реєстрації та відображення пульсової хвилі,
Авіаційний п’єзогравіметр;
Струнний гравіметр інерціальноі навігаційної системи;
Двоканальний п’єзоакселерометр;
Витратомір моторного палива легких броньованих машин;
Військово-транспортні розробки;
Балістичний гравіметр з двовимірним відеозображенням.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.11.2013 р. № 1820
«Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2013/2014 н.р.» ЖДТУ
визнано як базовий навчальний заклад з організації та проведення ІІ етапу
Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Страхова справа» на
період 2014-2016 рр.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.10.2014 № 1193 «Про
проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих,
технічних та гуманітарних наук у 2014/2015 навчальному році» ЖДТУ обрано базовим
вищим навчальним закладом з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт за напрямом «Обробка матеріалів у машинобудуванні»
на період 2014-2017 рр.
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НАВЧАННЯ
НАУКА
МОБІЛЬНІСТЬ
FREETIME
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від
06.06.2016 р.
№ 2.1/10-1157
«Щодо проведення Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі
спеціальності «Облік і оподаткування» у листопаді 2016 року на базі ЖДТУ проведено
ІІ етап Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів зі
спеціальності «Облік і оподаткування».
ЖДТУ обрано базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ туру
Міжвузівського конкурсу студентських наукових робіт у галузі наук «Підприємництво».
УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ
СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ
38 студентів університету (34 наукові роботи) взяли участь у Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук
2015/2016 н.р, з них 15 студентів (13 наукових робіт) отримали запрошення до участі у
II турі Конкурсу та 12 студентів (11 наукових робіт) стали призерами.

Факультет обліку і фінансів
Факультет економіки та менеджменту
Гірничо-екологічний факультет
Факультет інженерної механіки
Факультет інформаційно-комп’ютерних
технологій

Всього учасників
конкурсу від ЖДТУ
(наукових робіт)
4 (4)
13 (13)
12 (11)
8 (5)

Переможці
(наукові роботи призери)
2 (2)
5 (5)
3 (3)
2 (1)

1 (1)

0

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ
У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ СТУДЕНТСЬКІЙ ОЛІМПІАДІ
37 студентів університету взяли участь у другому етапі Всеукраїнської студентської
олімпіади 2015/2016 н.р., 7 з них стали призерами.

Факультет обліку і фінансів
Факультет економіки та менеджменту
Гірничо-екологічний факультет
Факультет інженерної механіки
Факультет інформаційно-комп’ютерних
технологій

Всього учасників
олімпіади від ЖДТУ

Переможці

6
9
9
6

2
0
2
1

7

2

29 листопада 2016 року відбулося засідання Галузевої конкурсної комісії з проведення
Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти
зі спеціальності “Облік і оподаткування”.
Для участі у Другому етапі Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів
вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності “Облік і оподаткування” були
надіслані 153 дипломні роботи з 52 вищих навчальних закладів України.
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ДОКТОРАНТУРА ТА АСПІРАНТУРА
У 2016 році підготовка в аспірантурі Житомирського державного технологічного
університету приведена у відповідність з європейським стандартом третього рівня вищої
освіти. Запроваджено освітню складову підготовки за освітньо-науковим рівнем – доктор
філософії (PhD). Наказом Міністерства освіти і науки України від 21 квітня 2016 р. № 443
розширене провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньонауковому рівні – доктор філософії (PhD) з 9 спеціальностей та відповідно
трансформовані 5 спеціальностей у докторантурі:
№
з/п

Шифр та найменування
спеціальності в аспірантурі

Ліцензійний
обсяг (особи)

1.
2.

101 Екологія
121 Інженерія програмного
забезпечення
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та
страхування
073 Менеджмент
131 Прикладна механіка
184 Гірництво
274 Автомобільний транспорт

15 осіб
20 осіб

101 Екологія

15 осіб
15 осіб
10 осіб

051 Економіка
071 Облік і оподаткування

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10 осіб
10 осіб
10 осіб
10 осіб

Шифр та найменування
спеціальності в докторантурі

131 Прикладна механіка
274 Автомобільний транспорт

Динаміка прийому і випуску до аспірантури і докторантури у 2016 р.
Прийом у 2016 р.
(осіб)
1
10
4
1
1

Випуск у 2016 р.
Кількість аспірантів
(осіб)
на
всього
у т.ч. із захистом
початок 2017 р.
2
3
4
АСПІРАНТУРА (бюджет)
8
2
28
АСПІРАНТУРА (договірна форма навчання)
0
0
23
ДОКТОРАНТУРА (бюджет)
1
0
3
ДОКТОРАНТУРА (договірна форма навчання)
0
0
4

Захищено аспірантами і здобувачами університету у звітному 2016 році 2 докторські та
10 кандидатських дисертацій.
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НАВЧАННЯ
НАУКА
МОБІЛЬНІСТЬ
FREETIME
В університеті функціонує дві спеціалізовані вчені ради:
Спеціалізована вчена рада Д 14.052.01 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).
У звітному році на засіданнях спеціалізованої вченої ради відбувся захист
2 докторських дисертацій та 7 кандидатських дисертацій, у т.ч. 3 дисертації аспірантів і
здобувачів ЖДТУ.

Спеціалізована вчена рада К 14.052.02 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.
Спеціалізована вчена рада функціонує з травня 2016 року. У звітному році відбулося
2 технічних засідання попереднього розгляду дисертаційних робіт та прийнято до захисту
2 дисертаційні роботи за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів
транспорту.

З нагоди 80-річчя доктора технічних наук, професора, ученого в галузі автоматичного
управління технічними системами, Почесного професора ЖДТУ Бориса Борисовича
Самотокіна у Житомирському державному технологічному університеті 16 червня
відкрили спеціалізовану лабораторію імені проф. Б.Б. Самотокіна.
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БІБЛІОТЕКА
Випуск наукових журналів – один із напрямів наукової діяльності університету.
За 2016 рік видано 9 наукових журналів, що включені до БД INDEX COPERNICUS.
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.

У 2016 році створено сайт матеріалів конференцій http://conf.ztu.edu.ua .
В університеті проведено всеукраїнські та міжнародні конференції з загальною кількістю
публікацій – 1218. Матеріали збірників тез конференцій розміщуються на сайті
конференцій та відкриті для вільного доступу.
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НАВЧАННЯ
НАУКА
МОБІЛЬНІСТЬ
FREETIME
Зросла кількість публікацій викладачів університету в БД Scopus. Станом на грудень
2016 року кількість публікацій – 141, кількість цитувань – 223, Індекс Гірша – 8.

В рамках участі Житомирського державного технологічного університету в проекті
ElibUkr було надано тестові доступи до наукових баз даних De Gruyter, Cambridge
Journals Online, OECD iLibrary, SAGE, PressReader, Web of Science.

Одним із важливих шляхів
розповсюдження результатів дослідження
викладачів, наукових працівників
університетів є
Електронний архів університету
http://eztuir.ztu.edu.ua (5 тис. документів).
За даними Google Analytics у 2016 році сайт
відвідало більше 16 тис. користувачів.
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Ресурси бібліотеки доступні в рамках
web-сайту бібліотеки
http://www.lib.ztu.edu.ua , де
представлено електронний каталог,
бюлетень нових надходжень
літератури, щорічний бюлетень
видань викладачів університету тощо.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Рік, що минає в сфері міжнародного співробітництва можна сміливо назвати роком
міжнародних програм академічної мобільності. Так, з початку 2016-2017 н.р. в ЖДТУ
розпочато реалізацію низки нових проектів за програмою Еразмус +/Мобільність.

Мета даного виду проектів – організація двосторонньої академічної мобільності
студентів, аспірантів та викладачів між ЖДТУ та університетами партнерами країн ЄС:
Вища школа м. Ліль (Франція);
Університет країни Басків м. Більбао (Іспанія);
Технічний університет «Гірнича академія» м. Фрайберг (Німеччина);
Університет «Думлупінар» м. Кютахья (Туреччина);
Технічний університет м. Ліберець (Чехія);
Вроцлавська Політехніка (Польща);
Сілезька Політехніка м. Катовіце (Польща);
Вища школа м. Сопот (Польща);
Університет Вітовта Великого (Литва);
Університет Александраса Стулгінскіса (Литва).
Загальний бюджет проектів мобільності за програмою Еразмус+ на наступні 2 роки
складає понад 150000 євро (4,2 млн. грн.).
З 1 вересня двоє студентів магістрів спеціальності «Технології захисту навколишнього
середовища» вирушили на навчання впродовж 2 семестрів на базі Вищої школи м. Ліль
(Франція).

Двоє студентів магістрів спеціальностей гірничого профілю: «Маркшейдерська справа»
та «Розробка родовищ корисних копалин» протягом семестру проходитимуть дипломне
проектування в ТУ «Гірнича академія» м. Фрайберг (Німеччина). У весняному семестрі
троє студентів магістрів ФІКТ та ГЕФ матимуть можливість пройти навчання на базі
Університету країни Басків м. Більбао (Іспанія) та Університету «Думлупінар»
м. Кютахья (Туреччина) відповідно.
Варто зазначити, що вартість навчання, проїзд та перебування (стипендія – 850 €/міс.)
студентів у закордонних ВНЗ повністю покривається за рахунок коштів відповідних
проектів.
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Також у рамках даних проектів викладачі ЖДТУ матимуть можливість пройти
стажування в європейських ВНЗ партнерах.
Окрім цього викладачі університету здобули гранти в рамках програм індивідуальної
мобільності і пройдуть стажування тривалістю понад 6 міс. на базі закордонних ВНЗ:
доц. Сазонов А.Ю. – ФІКТ, Технічний університет м. Відень (Австрія);
асист. Ксендзук В.В. – ФОФ, Познанський економічний Університет (Польща);
доц. Мілінчук О.В. – ФЕМ, Центрально-шведський університет (Швеція).
4 рік поспіль в університеті діє проект мобільності за програмою Еразмус-Мундус
«Ініціатива технічних університетів Кавказького та Євро-Атлантичного регіонів в
забезпеченні високих освітніх стандартів». Частка фінансування ЖДТУ –
понад 60 тис. євро (1,75 млн. грн.).

У попередні роки студенти, аспіранти та викладачі університету мали змогу пройти
навчання, стажування на базі університетів учасників консорціуму проекту:
доц. Соболевський Р.В. – ГЕФ, Технічний університет м. Прага (Чехія);
доц. Коваль А.В. – ФІКТ, Університет країни Басків м. Більбао (Іспанія);
ст. вик. Мамрай В.В. – ГЕФ, Університет м. Тренто (Італія).
Наразі в рамках даного проекту доц. Левицький В.Г. (ГЕФ) проходить стажування в
Варшавській Політехніці (Польща).
У 2016 р. завершується реалізація проекту за програмою TEMPUS «Безпека людини на
територіях забруднених радіоактивними речовинами». Даним проектом передбачено
розробку передової магістерської програми з підготовки фахівців зі спеціальності
“Радіоекологія”, спеціалізація “Контроль якості продуктів харчування” та докторської
програми – рівня «доктор філософії» (PhD) в рамках переходу до триступеневої системи
підготовки фахівців відповідно до вимог Болонської декларації. Частка бюджету ЖДТУ –
100000 євро (2,8 млн. грн.).
Впродовж вересня в рамках даного проекту місячне стажування в Університеті
м. Парма (Італія) пройшли 2 студентів магістрантів та докторант спеціальності
“Радіоекологія”.
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З вересня 2016 року в університеті розпочалася реалізація міжнародного наукового
проекту “Вимірювання і моделювання теплових явищ в механічній обробці” в рамках
програми Марія Кюрі “WINNMER” за підтримки Агентства Інновацій Швеції –
«VINNOVA» спільно з Університетом прикладних наук м. Лунд (Швеція). Загальний
обсяг фінансування проекту – 200000 євро (5,6 млн. грн.).

Вже традиційним стало проведення щоосені інфотижня відділу міжнародних зв’язків в
рамках якого було проведено ряд презентацій для студентів, аспірантів, викладачів щодо
особливостей отримання фінансування для навчання, наукового стажування та
виконання наукових проектів.
В університеті й надалі триває робота з підготовки проектів по цілому ряду напрямків,
включаючи обмін студентами та викладачами, покращання існуючих та розробка нових
навчальних курсів відповідно до передових міжнародних стандартів, розвиток та
вдосконалення структури ВНЗ, наукове співробітництво.
ЖДТУ активно працює в напрямку розширення і розвитку міжнародних зв’язків. Ми
будемо завжди раді зустріти нових партнерів в освітніх та наукових проектах!
Спільний проект ЖДТУ та Hogeschool Rotterdam
Троє студентів-програмістів Житомирського державного технологічного університету
відвідали Нідерланди, де розпочали роботу над міжнародними проектами разом зі своїми
колегами з Hogeschool Rotterdam (Роттердамського університету прикладних наук).
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Участь у святкуванні Посольством Туркменістану національного свята
Туркменістану – Дня Відродження, Єдності та поезії Махтумкулі Фрагі і
24-ї річниці прийняття Конституції Туркменістану 18 травня 2016 р.
На запрошення Надзвичайного та Повноважного Посла Туркменістану в Україні Пана
Нурберди Аманмурадова, делегація ЖДТУ у складі ректора університету професора
Євдокимова В.В., радника ректора професора Овезгельдиєва А.О. і завідувача центру
довузівської освіти та роботи з іноземними студентами доцента Прилипка О.І.
18 травня 2016 року взяла участь у святкуванні національного свята Туркменістану – Дня
Відродження, Єдності та поезії Махтумкулі Фрагі і 24-ї річниці прийняття Конституції
Туркменістану, яке відбулося в Посольстві Туркменістану в Україні.

УКРАЇНСЬКО-АЗЕРБАЙДЖАНСЬКИЙ
ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР ЖДТУ
8 листопада 2016 року в Українсько-Азербайджанському освітньо-культурному центрі
ЖДТУ відбулося урочисте святкування 125-річчя з дня народження вченогошевченкознавця Олександра Багрія — українця за походженням, який більше 20 років
жив і працював в Азербайджані. Його визнали фундатором створення в Азербайджані
галузевої бібліографії, він прискіпливо вивчав фольклор народів Кавказу, здійснював
активну науково-видавничу діяльність, підготував фундаментальні праці, присвячені
життю і творчості Т.Г. Шевченка.
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СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ
ПРОФКОМ - це об‘єднана організація співробітників та студентів університету.
Це єдина в Україні громадська організація, яка володіє потужною законодавчою базою, що
дозволяє вирішувати різноманітні питання, які можуть виникнути протягом всього
навчання в університеті.

•
•
•
•

ЧЛЕНИ ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖДТУ
МАЮТЬ ПРАВО:
на представництво, здійснення та захист профспілкою їх прав та інтересів;
на участь в акціях та заходах, які проводить профспілка;
обирати і бути обраними до профспілкових органів усіх рівнів;
на одержання матеріальної допомоги, пільгових путівок на оздоровлення та
відпочинок тощо

ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФКОМУ ЖДТУ:
ОРГАНІЗАЦІЯ СВЯТКУВАНЬ ДНІВ ФАКУЛЬТЕТІВ

НАГОРОДЖЕННЯ ТАЛАНОВИТИХ СТУДЕНТІВ

ПРОВЕДЕННЯ ЗУСТРІЧЕЙ ЗІ СТУДЕНТАМИ

РОЗІГРАШІ ПРИЗІВ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

ВІТАННЯ СТУДЕНТІВ З НОВОРІЧНИМИ СВЯТАМИ

ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ЗАХОДІВ

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЯ
(екскурсії визначними містами України, подорожі Європою (Польща, Німеччина, Чехія, Франція))

37

НАВЧАННЯ
НАУКА
МОБІЛЬНІСТЬ
FREETIME
КРАЩІ СТУДЕНТИ ЖДТУ
ОТРИМАЛИ ВІДЗНАКИ ТА ПОДАРУНКИ ВІД МІСЬКОЇ РАДИ
З нагоди Дня Свободи та Гідності у приміщенні
Житомирської міськради 21 листопада відкрили
фотовиставку «Три революції».
У рамках цього заходу відбулося також відзначення
кращих студентів міста у чотирьох номінаціях.
Зокрема, серед майже півсотні нагороджених, було
четверо
студентів
Житомирського
державного
технологічного університету:
– «Кращий науковець ВНЗ» – Вадим Наумчук, факультет інженерної механіки;
– «Кращий спортсмен ВНЗ» – Олександр Трондюк, гірничо-екологічний факультет;
– «Кращий волонтер ВНЗ» – Сергій Сич, факультет інженерної механіки;
– «Лідер студентського самоврядування» – Євген Кравчук, гірничо-екологічний
факультет.
«РЕКОРД ДОБРОТИ»
З 14 квітня Житомир офіційно можна називати
найблагодійнішим містом країни. Організатори акції
«Рекорд доброти», що проходила протягом 6 годин
на майдані Соборному, зуміли об’єднати житомирян
заради
встановлення
рекорду
та
допомоги
онкохворим дітям.
Активними учасниками «Рекорду доброти» стали
місцеві школярі та студенти, молодь, громадські
активісти, волонтери, колективи підприємств та
установ.
До «Рекорду доброти» приєдналося понад
півтисячі представників ЖДТУ.
СТУДЕНТИ ЖДТУ – ЛАУРЕАТИ ІІ ПРЕМІЇ МІЖНАРОДНОГО ПІСЕННОГО
ФЕСТИВАЛЮ «ДОЛЯ»
В Обухові Київської області відбувся гала-концерт
Міжнародного пісенного фестивалю «Доля», який вже
п’ятий рік поспіль проходить під патронатом Фонду
“Україна”.
Студент гірничо-екологічного факультету Євген
Кравчук та четверо учасників вокального ансамблю
«Акорд» стали лауреатами ІІ премії.
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ПЕРЕМОГА НА ПІСЕННОМУ ФЕСТИВАЛІ «МУЗИЧНЕ СУЗІР’Я УКРАЇНИ»
15-16 квітня у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара
відбувся I Всеукраїнський пісенний фестиваль-конкурс «Музичне сузір’я України».
Житомир на фестивалі представляли Євген Кравчук та Анастасія Сорока – студенти
гірничо-екологічного факультету, учасники і переможці багатьох піснних конкурсів
місцевого та всеукраїнського рівня.
Євген Кравчук отримав спеціальну премію для розвитку творчості від Президентського
фонду Леоніда Кучми «Україна» за неординарність та самобутність.
Анастасію Сороку нагородили дипломом лауреата ІІ премії.

ПЕРЕМОГА НА ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ ФЕСТИВАЛІКОНКУРСІ ВОКАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
На Всеукраїнському фестивалі-конкурсі вокального
мистецтва «Фантастичні мрії» у рамках творчого проекту
«Тріумф-фест» студентку 4 курсу гірничо-екологічного
факультету, вокалістку університетського ансамблю «Акорд»
Анастасію Сороку журі визнали найкращою у жанрі
«Естрадний вокал» (молодіжна категорія).
КОЛЕКТИВ «АКОРД» ЗДОБУВ ІІ МІСЦЕ НА
КОНКУРСІ «UKRAINE IS MY LOVE»
Колектив «Акорд» приймав участь та завоював ІІ місце у
старшій віковій групі, номінація «Вокальне мистецтво
естрадний жанр» у Всеукраїнському конкурсі мистецтв
«Ukraine Is My Love», який проходив 23-24 квітня
у м. Києві.
У НОМІНАЦІЇ “СУЧАСНИЙ ТАНЕЦЬ” – ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ІІ СТУПЕНЯ
З 4 до 7 листопада в приміщенні КП «Житомирська
філармонія імені Святослава Ріхтера»
проходила
Всеукраїнська хореографічна асамблея імені Наталії
Скорульської.
Серед учасників заходу були й студенти Житомирського
державного технологічного університету з ансамблю
“Гармонія” – Костянтин Зіневич та Оксана Висоцька, яких
відзначили у номінації “Сучасний танець” дипломом
лауреата ІІ ступеня.
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«КОРОЛЕВА СТУДЕНТСТВА-2016» – ДАРІЯ СЕРОВЕТНІК З ЖДТУ
Найкраще
себе
проявила
за
результатами
усіх
конкурсів
студентка
4-го курсу факультету обліку і фінансів Дарія Сероветнік. Саме їй дістався титул
“Королева студенства-2016” у Житомирі.

ІЗ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ВОКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЮ СТУДЕНТИ ЖДТУ
ПОВЕРНУЛИСЯ З ВІДЗНАКАМИ
У Рівному протягом 7-9 листопада
проходив
VI Всеукраїнський студентський фестиваль естрадної пісні.
Вокальний ансамбль «Акорд» дебютував на цьому
фестивалі.
Журі відзначило дипломами і грамотами вокальні
здібності та манеру виконання студенток Максимчук Надії
та Гнітецької Вероніки. Корніюк Артур нагороджений
дипломом І ступеня за виконання авторських пісень.
КРАЩИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЕСТРАДНИЙ ВИКОНАВЦЬ РОКУ В ЖИТОМИРІ –
НАШ СТУДЕНТ
Напередодні Міжнародного Дня студента у великій
концертній студії
«Телецентру», з успіхом пройшов
щорічний
молодіжний
громадсько-мистецький
захід
“Молодь – за мир і процвітання України”.
У головній номінації “Кращий молодіжний естрадний
виконавець 2016 року”, став студент гірничо-екологічного
факультету ЖДТУ Євген Кравчук, який отримав нагороди
від обласного та міського управлінь сім’ї, молоді та спорту, а
також призи від “Академії зірок”.
СТУДЕНТИ ЖДТУ ПРОЙШЛИ ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ «ШКОЛИ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ»
У сесійній залі Житомирської міської ради 23 листопада
відбулося закриття 44 сесії Муніципальної освітньої
програми для молоді «Школа місцевого самоврядування».
Випускниками цьогорічного курсу стали 97 слухачів, які
отримали сертифікати про закінчення навчальної програми.
Серед випускників вже традиційно є й студенти
Житомирського державного технологічного університету.
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НА «ВІДКРИТОМУ КУБКУ ЗВЯГЕЛЯ» СТУДЕНТ ЖДТУ
ПОДОЛАВ ШТАНГУ ВАГОЮ 230 КГ
У місті Новоград-Волинський 12-13 лютого проходили
змагання «Відкритого Кубку Звягеля-2016» з жиму лежачи,
станової тяги та екстремального жиму, участь в яких взяли
160 атлетів.
Студент
гірничо-екологічного факультету 20-річний
Олександр Трондюк виборов перше місце у становій тязі,
подолавши штангу вагою 230 кг.
ЮРІЙ СМИРНОВ СТАВ ЧЕМПІОНОМ УКРАЇНИ З БІЛЬЯРДНОГО СПОРТУ
Юрію Смирнову лише 18 років, але половину свого життя
він професійно грає у більярд.
Він навчається на факультеті інформаційно-комп’ютерних
технологій, а нещодавно став Чемпіоном України під час
змагань у Кіровограді.
СТУДЕНТ ЖДТУ У СКЛАДІ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ
СТАВ ЧЕМПІОНОМ ЄВРОПИ З КУНГ-ФУ
Усі шестеро житомирських спортсменів, які увійшли до
складу збірної команди України, з медалями повернулися зі
Львова, де проходив відкритий Чемпіонат Європи з кунг-фу.
Чемпіонами Європи стали: Ярослав Кобель, Світлана
Новицька та Дмитро Медведик.
Усі – вихованці Міського культурно-спортивного центру,
підліткового клубу “Вікторія”.
СТУДЕНТ ОЛЕКСАНДР ТРОНДЮК – АБСОЛЮТНИЙ ПЕРЕМОЖЕЦЬ КУБКУ
СТОЛИЦІ UPC
Наприкінці серпня цього року у Києві проходив відкритий
Кубок Столиці з жиму лежачи, тяги та екстремального жиму.
На змаганнях Олександр Трондюк був у числі кращих.
Олександр виборов перше місце у тязі у ваговій категорії до
82,5 кг, подолавши штангу вагою в 250 кг. Таким чином,
він став абсолютним переможцем Кубку Столиці UPC у тязі.
1-ШЕ МІСЦЕ «ВИЩОЇ ЛІГИ» З НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ
У жовтні в місті Одеса проходив клубний чемпіонат
України
«Вищої
ліги»
з
настільного
тенісу
серед чоловіків (І тур).
Команда «ЖДТУ» посіла 1-ше місце.
В Черкасах проходив ІІ тур чемпіонату України «Вищої
ліги» з настільного тенісу – команда ЖДТУ також виборола
1-ше місце.
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СТУДЕНТИ ЗАВОЮВАЛИ ПРИЗОВІ МІСЦЯ НА ЧЕМПІОНАТІ УКРАЇНИ З
БОРОТЬБИ САМБО
З 27 до 29 жовтня у Харкові проходив Чемпіонат України з боротьби самбо серед
студентів ВНЗ III-IV рівнів акредитації.
На цих змаганнях нашу команду представляли 5 спортсменів, які показали гарні
результати:
Парфенюк Наталія (ЕО-31м) – друге місце; Гринчук Владислав (ЕО-35) – третє місце;
Гапон Вікторія (ЕО-35) – третє місце; Рудницький Максим (МО-57) – п’яте місце;
Кучава Івері (МОМ-16) – п’яте місце.

ОЛЕКСАНДР ТРОНДЮК – АБСОЛЮТНИЙ
ПЕРЕМОЖЕЦЬ КУБКУ УКРАЇНИ З ТЯГИ
На початку грудня 2016 року студент гірничоекологічного факультету Олександр Трондюк встановив
новий рекорд України серед юніорів (присідання, вагова
категорія до 74 кг), впоравшись із вагою 210 кг.

НА КУБКУ УКРАЇНИ З БІЛЬЯРДНОГО СПОРТУ СТУДЕНТ ЖДТУ СТАВ КРАЩИМ У
СВОЇЙ КАТЕГОРІЇ
7-10 листопада у Житомирі проходив ІІІ етап Кубку
України з більярдного спорту «Вільна піраміда» серед
юніорів, юнаків та дівчат.
У цих змаганнях
взяв участь студент факультету
інформаційно-комп’ютерних технологій Микола Зайченко.
Він виборов І місце Кубку України з більярдного спорту
«Вільна піраміда» серед юніорів.
СТУДЕНТИ ЖДТУ СТАЛИ ПЕРЕМОЖЦЯМИ
КУБКУ ПОЛІССЯ З ПАУЕРЛІФТИНГУ
У Житомирі 12 листопада відбувся 4-й відкритий Кубок
Полісся з пауерліфтингу.
Андрій Джухіль виборов І місце у ваговій категорії до
82,5 кг серед тінейджерів. Виконуючи вправу жим лежачи,
він подолав штангу вагою 152,5 кг.
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КОМАНДА ЖДТУ – ПЕРЕМОЖЕЦЬ
СТУДЕНТСЬКОЇ БАСКЕТБОЛЬНОЇ ЛІГИ МІСТА
У спортивному комплексі Житомирського державного
технологічного університету 23 листопада відбулися
фінальні ігри першого кола студентської баскетбольної ліги
міста, перемогу здобула наша команда.
MT CHALLENGE 2016
16 вересня 2016 року в університеті в рамках проекту "Mentor 2.0" проведено захід
"MT challenge 2016", студентами презентовано технології, що не досліджуються або не
викладаються в університеті. Дані технології є інноваційними та прогресивними у світі.
Завданням студентів було дослідити технологію, розробити її механізм реалізації в
Україні/Житомирі, розробити прототип та презентувати результати перед студентами,
гостями та журі.
Студенти мали можливість поринути на 2 тижні в сучасні технології, такі як p2p
кредитування, Zhitomyr smart city, smart glass, Driverless Car, Leap motion та інші.

БЛАГОДІЙНИЙ КОНЦЕРТ –
ЗБІР КОШТІВ ДЛЯ НЕМОВЛЯТИ З ДІАГНОЗОМ ПОРОК СЕРЦЯ
20 жовтня 2016 р. в університеті відбувся благодійний концерт. Органи студентського
самоврядування запросили гурт “Old Tree Falows” та факірів “Студія Ангай”.
Завдяки студентам ЖДТУ вдалося зібрати близько трьох тисяч гривень.
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ЗУСТРІЧ ІЗ ФРОНТМЕНТОМ ГУРТУ "O.TORVALD" В ЖДТУ
5 листопада органи студентського самоврядування провели зустріч із
фронтментом гурту "O.Torvald"., де кожен студент зміг задати питання
поп-зірці, отримати автограф та почути секрет успіху гурту.
КЛУБ «ЧЕСНИЙ ЛЕПРИКОН»
За
ініціативи
студентів
та
підтримки
органів
студентського
самоврядування було створено клуб
«Чесний леприкон». Тричі на тиждень
вони зустрічаються та проводять
тематичні вечори. В яких усі студенти
ЖДТУ мають змогу прийняти участь і
провести цікаво час.
DANCE BATTLE
Органи студентського самоврядування започаткували в стінах ЖДТУ новий
Танцювальний конкурс «Dance Battle». У якому взяли участь студенти з чотирьох
факультетів. У межах заходу студенти підготували танцювальний флеш-моб до дня студента.

КОЗАЦЬКІ ЗАБАВИ
До дня студента органи студентського самоврядування
разом із кафедрою фізичного виховання і спорту проводили
серію змагань серед студентів, де визначили найсильнішій
факультет університету.
ДЕНЬ ГІТАРИСТА
22 листопада в читальній залі ЖДТУ пройшов перший за 4 роки День Гітариста. Усі
охочі студенти могли взяти гітару та виконати свою улюблену пісню, глядачі мали змогу
послухати найталановитіших гітаристів нашого університету.
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ZSTU LAN-CUP Dota2
3 грудня проведено перший університетський турнір з гри
«DOTA 2».
Кібер-спорт вже набув шаленої популярності у світі, і тому органи
студентського самоврядуваннями вирішили спробувати провести
такий турнір в Університеті.

БЛАГОДІЙНІ АКЦІЇ ДЛЯ
ДОПОМОГИ ВОЇНАМ АТО ТА ВИХОВАНЦЯМ ДИТЯЧИХ БУДИНКІВ
14 жовтня з метою вшанування
мужності та героїзму захисників
незалежності
студенти
гірничоекологічного факультету влаштували
благодійну акцію та зібрали кошти на
подарунки воїнам АТО.
14 листопада та 14 грудня гірничо-екологічним факультетом, факультетом економіки та
менеджменту проведено благодійні ярмарки, під час яких продавали домашню випічку та
солодкі напої. На виручені кошти придбано подарунки для вихованців дитячих будинків,
якими опікуються факультети.

ПЕРЕДНОВОРІЧНА ПОЇЗДКА ДО ДИТЯЧОГО БУДИНКУ
15 грудня за традицією відвідали вихованців дитячого будинку-інтернату в с. Потіївка
Черняхівського району. Завдяки тому, що в нашому університеті навчаються небайдужі
студенти та чуйні викладачі, вдалося зібрати кошти, за які придбали подарунки та
солодощі для дітей інтернату.
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ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИДАТКИ
Програма 2201160 "Підготовка кадрів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації
та забезпечення діяльності їх баз практики"
Доходи

Видатки загальний фонд
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Структура доходів спеціального фонду

Видатки спеціальний фонд

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

Видатки загальний фонд

Структура доходів
спеціального фонду

Видатки спеціальний фонд

47

