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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

Олександр РАБІНОВИЧ

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

генеральний директор, товариство з
обмеженою відповідальністю «Візаж»

Володимир
КРОПИВНИЦЬКИЙ

Микола СИЧЕНКО

депутат, Житомирська обласна рада

Василь МАЗУР

міський голова м. Бердичів,
Бердичівська міська рада

Павло МАКАРЄЄВ
приватний підприємець

Олександр ОНИЩУК

керівник національного олімпійського комітету
в Житомирській області, голова об’єднання
організацій роботодавців у Житомирській
області
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голова наглядової ради, Приватне
акціонерне товариство «Виробничокомерційна фірма «Леся» (м. НовоградВолинський)

Володимир СТЕЛЬМАХ

заступник голови Координаційної ради при
Житомирській обласній державній
адміністрації з питань сприяння у розвитку
громадянського суспільства

Артур ТЕР-ТУМАСОВ

генеральний директор, Спільне українськонімецьке підприємство «АТЕМ-ФРАНК»

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
ОТРИМАННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ
СЕРТИФІКАТУ ЯКОСТІ ДСТУ ISO 9001:2015
27 листопада 2017 року на засіданні Вченої ради генеральний директор
Державного підприємства «Науково-виробничий центр стандартизації,
метрології та сертифікації» Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України Данчук Людмила Петрівна вручила Сертифікат на систему
управління
якістю
Житомирського
державного
технологічного
університету стосовно послуг у сфері вищої освіти університетського
рівня, яка відповідає вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2015. Отримання
даного сертифікату є підтвердженням визнання якості послуг, які
надаються університетом як в Україні, так і в інших країнах.

ВІЗИТ ДО ЖДТУ ЗАСТУПНИКА МІНІСТРА ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
10 листопада 2017 року до Житомирського державного технологічного університету
завітала делегація Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на чолі з
заступником міністра Михайлом Тітарчуком. В межах зустрічі поспілкувалися з молодими
вченими університету, презентували здобутки навчального закладу, розповіли про
створення бізнес-інкубатору YEP та познайомили гостей з матеріально-технічною базою.

Презентовано модель співпраці БІЗНЕС-УНІВЕРСИТЕТ-ВЛАДА, в межах якої разом з
гостями відвідали IT компанію ISM та KROMBERG&SHUBERT, які є прикладом вдалої
реалізації моделі дуальної освіти. Окреслено плани щодо подальшої співпраці та
реалізації спільних проектів між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України
та Житомирським державним технологічним університетом.
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У ПОСОЛЬСТВІ РЕСПУБЛІКИ ТУРЕЧЧИНА В УКРАЇНІ
ВІДБУЛАСЯ РОБОЧА ЗУСТРІЧ З ПОСЛОМ

Зустріч ректора університету Віктора Євдокимова з
Надзвичайним та Повноважним послом Республіки
Туреччина в Україні Йонет Джан Тезель. Ректор ЖДТУ
розповів про існуючі міжнародні зв’язки університету з
університетами Туреччини та подякував Послу за
можливість проходження літньої практики студентами
університету за спеціальністю «Туризм» на території
Туреччини.
В межах зустрічі було досягнуто домовленості про
можливість підписання меморандуму про співпрацю з Технічним університетом
м. Стамбулу, а також Надзвичайний та Повноважний Посол Йонет Джан Тезель схвалив
рішення про відкриття на базі університету освітньо-культурного центру Республіки
Туреччина з наданням можливостей вивчення турецької мови студентами університету.

НАДЗВИЧАЙНИЙ І ПОВНОВАЖНИЙ ПОСОЛ
РЕСПУБЛІКИ КОРЕЯ ЗУСТРІВСЯ З РЕКТОРОМ ЖДТУ

У Посольстві Республіки Корея в Україні відбулася
робоча зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Лі
Янг-Гу з ректором університету Віктором Євдокимовим.
Під час зустрічі було обговорено питання підписання
меморандуму про співпрацю, що передбачає створення
ради та фонду розвитку, піднімалося питання підтримки
Startup ідей університету та їх реалізації спільно з
представниками бізнесу та влади, а також визначено
пріоритетні напрями досліджень науковців університету.
Лі Янг-Гу поділився досвідом реалізації технологій Smart City в Республіці Корея та варіантами
його запозичення для України.
Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Корея прийняв запрошення ректора
відвідати Житомирський державний технологічний університет.

ГОЛОВОЮ РАДИ РЕКТОРІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОБРАНО РЕКТОРА ЖДТУ ВІКТОРА ЄВДОКИМОВА

28 листопада 2017 р. на базі Житомирського державного
технологічного університету відбулося чергове засідання
Ради ректорів вищих навчальних закладів Житомирської
області. Рада є постійно діючим органом громадського
самоуправління в системі вищої освіти регіону.
На засіданні ради були присутні заступник голови
Житомирської
ОДА
Ярослав
Лагута,
начальник
управління
освіти
і
науки
Житомирської
облдержадміністрації Лариса Шевчук та керівники вищих
навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти та
відокремлених підрозділів вищих навчальних закладів інших регіонів України, які
функціонують на території Житомирської області. В ході засідання обрано нового голову
Ради ректорів – ректора Житомирського державного технологічного університету, доктора
економічних наук, професора Віктора Євдокимова.
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ПОСОЛ АЗЕРБАЙДЖАНУ АЗЕР ХУДІЄВ ТА
РЕКТОР УНІВЕРСИТЕТУ ПРОВЕЛИ РОБОЧУ ЗУСТРІЧ
Відбулася робоча поїздка до Посольства
Азербайджанської Республіки в Україні, під час
якої ректор університету Віктор Євдокимов
обговорив можливі напрями співпраці з
Надзвичайним
і
Повноважним
Послом
Азербайджану Азером Худієвим. Під час зустрічі
було обговорено питання підвищення якості
освітнього процесу, долучення університетів
Азербайджану до спільних наукових проектів,
зокрема
Азербайджанського
технічного
університету, а також питання двостороннього
стажування науково-педагогічних працівників.
Ректор університету подякував Послу за чудову і результативну зустріч та запросив
відвідати Житомирський державний технологічний університет. Азер Худієв прийняв
запрошення ректора та зазначив, що з радістю відвідає університет та проведе зустріч зі
студентами та науковцями.

ПОСОЛ РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН В УКРАЇНІ ВІДВІДАВ ЖДТУ
До ЖДТУ 20 грудня з робочим візитом завітав
Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки
Казахстан в Україні Ордабаєв Самат Ісламович.
Відбулася зустріч з ректором університету
Віктором Євдокимовим, під час якої було
обговорено напрями співпраці, а саме: досягнуто
домовленостей
про
підписання
угод
про
співробітництво з технічними університетами
Республіки Казахстан з метою проведення
спільних
наукових
досліджень,
стажувань
науковців університетів та обміну досвідом між навчальними закладами. Окремим
важливим питанням розглянуто можливість навчання студентів з Республіки Казахстан в
ЖДТУ на пріоритетних технічних спеціальностях.
Познайомившись з університетом, Посол високо оцінив матеріально-технічну базу та
умови навчання студентів! Також відбулася зустріч з науковцями та студентами
університету, на якій Самат Ісламович розказав про Республіку Казахстан та наголосив на
зацікавленості співпраці з Україною, в тому числі і в освітній та науковій сфері. Ректор
університету також презентував створений на базі університету бізнес-інкубатор та розповів
про існуючі стартапи студентів.
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SpaceTechFest – ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ І ТЕХНІКИ
ВІДБУВСЯ В ЖДТУ
У Житомирському державному технологічному університеті
5 листопада 2017 року відбувся перший фестиваль науки і техніки
SpaceTechFest.
Започаткували щорічний фестиваль Житомирський державний
технологічний університет, Музей космонавтики ім. С.П. Корольова,
Асоціація музеїв космонавтики, за підтримки управління у справах
сім’ї, молоді та спорту міської ради.
SpaceTechFest цього року був приурочений 20-й річниці польоту
першого космонавта України, Героя України Леоніда Каденюка.
На Житомирян очікували різноманітні цікаві локації: роботи, дрони,
виставка військової техніки, віртуальна та доповнена реальність,
авіатренажер, два планетарії, виставка науково-технічної творчості
студентів та учнів шкіл, виставка коштовного і декоративного каміння.
У рамках заходу в ЖДТУ також відбулася велика кількість лекторіїв та майстер-класів:
– Круглий стіл «ЗНО та ВСТУП-2018» для абітурієнтів;
– «IoT та Arduino – даєш роботів в маси!»;
– «Data Science: погляд у майбутнє»;
– Обробка інформації з космічного апарату та безпілотника;
– Радіогра з елементами моніторингу ефіру;
– Наукове шоу з хімії;
– Подорож до надр Землі з гірничим штурманом;
– Страйкбол – як базова підготовка воїна;
– Безпечне місто – демонстрація можливості аналізу інформації
про транспортну систему м. Житомира в реальному часі;
– Друге життя старих речей;
– Welcome to Great Britain!;
– Економічна гра «Монополія»;
– Життя під мікроскопом – Демонстрація гідробіонтів,
визначення pH середовища;
– Кібербезпека;
– Основи підготовки резюме;
– Startup 3-D – Секрети створення стартапу,
формування та реалізація бізнес ідей;
– Туризм: живи на 360 – Туристичний маршрут твоєї мрії.
– «Теорія ігор. Тренінг для вчителів».
Такий фестиваль пройшов вперше у стінах нашого університету, кожен з відвідувачів зміг
для себе відкрити щось нове і корисне. Вразила велика кількість школярів, які приїхали з
усієї області – це десятки автобусів.
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ГОЛОВА НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ КОСТЯНТИН ВАЩЕНКО ЗАВІТАВ ДО
ЖДТУ, ДЕ РОЗПОЧАТО ПІДГОТОВКУ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ ЗА
СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА
АДМІНІСТРУВАННЯ»
Цього року Національне агентство України з питань
державної
служби
уклало
контракти
з-понад
40 вищими навчальними закладами України, на базі
яких відкрито магістратури за програмою «Державне
управління». У Житомирській області конкурс виграв
Житомирський державний технологічний університет,
який вже в цьому навчальному році розпочав підготовку
магістрів та отримав державне замовлення для
підготовки 90 осіб.
На рівні облдержадміністрації є зацікавленість у тому, щоб
підвищувати
фаховий
рівень
підготовки
державних
службовців. Область намагається тримати лідируючі позиції у
всьому, і у науці та освіті в тому числі. Зручно територіально,
що в обласному центрі є спеціальність, яка задовольняє цю
потребу. Житомирська ОДА висловлює підтримку колективу
університету у підготовці державних службовців.
Житомирський державний технологічний університет має необхідну матеріальнотехнічну базу та кадрове забезпечення для того, щоб належним чином готувати державних
службовців за магістерською програмою, наголосив під час зустрічі голова Національного
агентства України з питань державної служби Костянтин Ващенко.
Між університетом та Національним агентством України з питань державної служби
підписано контракт про підготовку державних службовців. Костянтин Ващенко висловив
вдячність керівництву університету та керівництву облдержадміністрації, які розуміють
важливість та необхідність такої співпраці з Національним агентством України з питань
державної служби. Він також зауважив, що можливість готувати державних службовців
отримують виключно найкращі навчальні заклади.
У рамках візиту до ЖДТУ голова НАДС Костянтин Ващенко, заступник голови
Житомирської ОДА Ярослав Лагута, заступник начальника Міжрегіонального управління
Нацдержслужби Володимир Бражевський на запрошення ректора Віктора Євдокимова
зустрілися зі студентами спеціальності «Публічне управління та адміністрування», дали їм
перші настанови та вручили залікові книжки.
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ВІЗИТ АТАШЕ ПОСОЛЬСТВА ФРАНЦІЇ ДО ЖДТУ
14 квітня 2017 року до Житомирського державного технологічного
університету з робочим візитом завітав аташе з питань наукового та
університетського співробітництва посольства Франції в Україні
Сільвен РІГОЛЛЕ. Під час зустрічі були окреслені напрями
подальшої співпраці щодо розвитку програм університетського
співробітництва, залучення нових партнерів для реалізації наукових
проектів та програм академічної мобільності.

ВІЗИТ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ БІЗНЕС ШКОЛИ ДО ЖДТУ
Відбулася зустріч в межах виїзного туру Києво-Могилянської Бізнес Школи. До нашого
університету завітала група учасників, серед яких 20 власників бізнесу, керівник проекту
kmbs та віце-декан з MBA програм kmbs. Відбулася цікава дискусія про стратегію розвитку
університету, основи його конкурентоспроможності та роль ЖДТУ у розвитку регіону.

БІЗНЕС-ІНКУБАТОР YEP В ЖДТУ
Мережею академічних бізнес-інкубаторів YEP, що провадить свою
активну діяльність з розвитку молодіжного та академічного підприємництва
в Україні, розпочато проект зі створення HUB на базі ЖДТУ – пілотного
бізнес-інкубатора в регіоні. Метою проекту є розвиток та підтримка
студентських бізнес-ідей, стартапів та навчання їх сучасному
підприємництву. Експерти з України, Ізраїлю, Польщі та Німеччини будуть
ділитися досвідом та знаннями з резидентами спільноти YEP Incubators.

УЧАСТЬ РЕКТОРА ЖДТУ В ГРОМАДСЬКИХ РАДАХ
ТА ДОРАДЧИХ ОРГАНАХ
Згідно з Розпорядження 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.
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НАВЧАННЯ
НАУКА
МОБІЛЬНІСТЬ
FREETIME
УНІВЕРСИТЕТ РЕФОРМ
У Центрі місцевого самоврядування відбулася зустріч голів ОТГ з
керівним складом ВНЗ м. Житомира. ЖДТУ презентував здобутки
та окреслив можливості пожвавлення динаміки регіонального
ринку праці в контексті реалізації реформи децентралізації в
Україні. Університетом представлено унікальні здобутки в частині
забезпечення функціонування моделі дуальної освіти, оновлення
освітніх програм та створення нових програм під потреби
роботодавця, регіону.
Досягнуто домовленості про подальшу співпрацю та візитацію
представників ОТГ в університет з метою узгодження програм практик,
можливостей для стажування та подальшого працевлаштування
прогресивного студентства в ОТГ Житомирської області.

МАНДРІВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ –
НОВИЙ ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНИЙ ПРОЕКТ ЖДТУ
Цей проект зібрав різноматніх людей: військових, підлітків,
студентів, представників Національної поліції, громадських діячів
та науковців.
Першими гостями Мандрівного університету стали: Джон Бонд –
регіональний Директор для країн Східної Європи Всесвітнього руху
“Ініціативи змін” та конференції в Швейцарії «Ефективне
управління та людська безпека» та його дружина Мері Лін,
письменниця, редактор організації Творці миру, Велика Британія.
Джон Бонд розповів про військові конфлікти в різних країнах, і
звичайно в Україні. Але основна теза зустрічі – мир починається з
кожного з нас.

ФІНАЛЬНІ ЗМАГАННЯ ЛІТНЬОЇ УНІВЕРСІАДИ УКРАЇНИ
З НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ ПРОЙШЛИ В ЖДТУ
Вперше на Житомирщині на базі Житомирського державного
технологічного університету 24 квітня відбулися фінальні змагання
ХІІІ літньої Універсіади України 2017 року з настільного тенісу, участь в
якій взяло 89 студентів з 18 областей України.
На урочистий захід, з нагоди відкриття змагань, до ЖДТУ завітали
представники
Житомирської
облдержадміністрації,
спортивної
спільноти регіону, керівники навчальних закладів, тренери та учасники
Універсіади.
Головний суддя змагань – суддя міжнародної категорії Гусак Юрій
Володимирович (Київська область).
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ZSTU FEST –
З НАГОДИ 57-річчя ЖДТУ
Вже другий поспіль рік святкують День народження
університету у дещо іншому форматі – без довгих промов, виступів
на сцені у стінах ЖДТУ, а драйвово і молодіжно.
8 червня університет відзначив свій 57-й День народження.
З нагоди свята влаштували фестиваль під відкритим небом –
«ZSTU FEST», який буде традиційним.
Студентів та колектив університету привітав ректор Віктор
Євдокимов, зазначивши, що сьогодні ЖДТУ – один з кращих ВНЗ
регіону. За результатами останнього рейтингу ТОП-200
Житомирський державний технологічний університет випередив
інші ВНЗ м. Житомира. ЖДТУ розвивається, розширює базу
міжнародних партнерів, викладачі стажуються за кордоном, а
студенти мають можливість навчатися в іноземних університетах.
Традиційно на навчання у технологічний університет в Житомир приїздять представники
різних країн.
Виступили творчі колективи ЖДТУ – «Акорд» та «Гармонія». Відвідувачів заходу
розважали також місцеві гурти – «Остров добрых надежд» та «My Generation», були різні
локації від компанії «Рудь» та «AKARI», а також діяла фуд-зона і танцювальна зона.

У рамках 57-річчя у Житомирському державному технологічному університеті
започаткували ще однин захід «Студентський Олімп» – нагородження кращих студентів,
які мають досягнення в освітній, науковій, спортивній чи культурній сферах. 2016-2017
навчальний рік видався для університету плідним – один з найкращих за останні десять
років. Студенти університету брали участь в олімпіадах, конкурсах, змаганнях, фестивалях
різного рівня та поверталися із гарними результатами. Це переможці Всеукраїнського
конкурсу наукових робіт, ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з різних напрямів, переможці
творчих конкурсів і фестивалів, активні учасники художньої самодіяльності в університеті, а
також наші чемпіони – переможці спортивних змагань.
Зокрема, студентам вручили грамоти від ректора та грошові винагороди, на загальну
суму 54 тисячі гривень.
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ФОРУМ ОСВІТЯН ТА ПІДПРИЄМЦІВ
У квітні 2017 року в університеті відбувся форум освітян та представників виробництв у
форматі круглого столу.
У заході взяли участь предстаники сучасних підприємств. На форумі обговорювалися
питання вдосконалення навчального плану та дисциплін, перспективи та механізми
співпраці, демонструвалися розробки у вигляді навчальних стендів, макетів та програмних
засобів. Представниками промислового сектору та сектору проектно-технічних послуг
озвучено і продемонстровано корисні та конструктивні пропозиції щодо вдосконалення
навчального процесу на факультеті інформаційно-комп’ютерних технологій.

Плідними також були зустрічі з роботодавцями з приводу обговорення та покращення
навчальних планів на економічних факультетах. Усі зауваження та пропозиції враховані
при розробці навчальних планів спеціальностей у 2017-2018 навчальному році.

Відбулася зустріч з роботодавцями з приводу вдосконалення навчальних планів
спеціальностей «Екологія» та «Технології захисту навколишнього середовища». До
обговорення навчальних планів були долучені природоохоронні установи (Державна
екологічна інспекція в Житомирській області, Управління екології при Житомирській
обласній
адміністрації),
організації
(Житомиргаз),
комунальні
підприємства
(КП «Житомирводоканал»), компанії, що надають послуги з виробництва екологічної
документації (ТОВ-МБ), аутсорсингові компанії (ТОВ «Благода Компані»).
Під час дискусії було окреслено найбільш перспективні напрями працевлаштування
студентів-екологів та визначено, які знання та навички є найбільш потрібними під час їх
подальшої роботи. Зустрічі з роботодавцями допоможуть здійснювати в університеті
підготовку висококваліфікованих кадрів, які необхідні державі.
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УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ ФОРУМІ «INNOVATION MARKET»
21 листопада, за участі Першого віце-прем’єр-міністра України Степана Кубіва відбулося
урочисте відкриття Міжнародного форуму «Innovation Market», в якому взяли участь і
представники ЖДТУ.
Серед найбільш цікавих і вагомих заходів »Innovation Market», які користувалися
найбільшою увагою відвідувачів, стали:
• Китайсько-Українська наукова виставка технологій та інновацій площею 2,2 тис.кв.м.
• Виставка-конкурс «Майбутнє України» з презентаціями науково-технічних розробок від МАН.
• Виставкова зона Вищих навчальних закладів України.
• Стартап аллея із зоною Community.
• Фінал конкурсу Battle ВНЗ.
• VR розваги та Drone racing.
В межах Форуму впродовж 4-х днів у Головному залі тривало обговорення питання
інноваційного прискорення реформування економіки України, етапів впровадження
інновацій та тренди освітніх технологій.
Сучасна наукова молодь вкотре довела, що в України є величезний науковий потенціал.
Нам необхідно далі працювати над тим, щоб розробки талановитих учасників, представлені
в експозиції, все більше знаходили своє застосування в повсякденному житті кожного з нас та
здобули світове визнання.

ЖДТУ ПРИЙНЯВ УЧАСТЬ
У КИЇВСЬКОМУ ФОРУМІ «SMART CITY»
На запрошення Надзвичайного і Повноважного Посла Кореї в Україні пана Й.В. Лі Янг-Гу
ЖДТУ прийняв участь у Київському форумі «Смарт Місто». Обмін досвідом: Сеул-Україна».
За словами заступника мера Сеулу: «Населення Сеулу 10 млн., кількість автомобілів у місті
3 млн. 65 % транспорту – громадський транспорт. Запроваджена розумна транспортна система,
яка є однією з найкращих у світі. В місті запроваджено єдиний електронний квиток на всі види
транспорту, запроваджено розумну карту, яка дозволила відстежити пасажиропоток та
затребуваність того чи іншого виду транспорту на відповідному маршруті. Важливі складові
Smart City: швидкісний інтернет, запровадження системи Безпечне місто, а також розумна
транспортна система». Технології Smart City є пріоритетними в наукових дослідженнях ЖДТУ.
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НАВЧАННЯ
НАУКА
МОБІЛЬНІСТЬ
FREETIME
240 УЧАСНИКІВ АТО НАВЧАЮТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО
У ЖИТОМИРСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ТЕХНОЛОГІЧНОМУ
УНІВЕРСИТЕТІ

За результатами засідання конкурсної комісії з відбору виконавців державного
замовлення Міністерства освіти і науки України для цієї категорії студентів виділено
додатково 240 бюджетних місць. Серед студентів ЖДТУ віднині будуть військовослужбовці
199 навчального Центру ВДВ, нинішні військові та демобілізовані бійці з 26, 30, 95, 79, 81, 25
бригад ЗСУ.
З початку проведення АТО студенти та викладачі ЖДТУ активно підтримують
захисників, направляючи допомогу на передову та передаючи необхідні речі, кошти на
придбання ліків у Житомирський військовий госпіталь.

СТУДЕНТИ ТА ВИКЛАДАЧІ ЖДТУ –
СТИПЕНДІАТИ ЖИТОМИРСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ
15 вересня у залі засідань міської ради відбулося нагородження стипендіями міського
голови обдарованих та перспективних спортсменів, студентів вищих навчальних закладів
міста Житомира та вручення грантів міського голови. Грант Житомирського міського
голови отримала доцент кафедри економічної безпеки публічного управління та
адміністрування ЖДТУ Ірина Яцик для реалізації проекту «Цикл занять із неформальної
освіти Independent Teenager’s Area: школа високоефективного підлітка» – 19950 грн.
Серед спортсменів нагороджено студентку ЖДТУ Парфенюк Наталію, яка виборола
3 місце на чемпіонаті світу з боротьби самбо серед жінок (м. Софія, Болгарія).
Серед стипендіатів п'ять студентів нашого університету: Прилипко Володимир,
Макогонова Ольга, Максимчук Надія, Шомко Віта, Шнедько Алла.
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ОНОВЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ
Пріоритетним напрямом розвитку університету є підвищення якості освіти. Але це
неможливо без оновлення матеріально-технічної бази. На факультеті інформаційнокомп’ютерних технологій у березні 2017 року відбулося відкриття оновленої викладацької
аудиторії.

Відремонтовано ще один комп'ютерний клас ФІКТ – сучасна аудиторія для навчання
студентів. Ремонт аудиторії було співфінансовано компанією ISM Ukraine.

Відкрито сучасну лабораторію біології для студентів гірничо-екологічного факультету.

4 квітня відкрито новітню лабораторію з фізики «LabEos» для молодих науковців.
Лабораторія є унікальною не лише для Житомира, а й країни в цілому, можливості
представленого в ній обладнання продемонстрували присутнім під час відкриття. Ця
лабораторія є базовою для проведення занять та досліджень для факультету інформаційнокомп’ютерних технологій та факультету інженерної механіки. Все обладнання для
облаштування цієї лабораторії було придбано за спонсорські кошти. В лабораторії
представлено одну з останніх моделей 3D-принтера, цифрові осцилографи, портативні
осцилографи, сучасні метрологічні прилади, тепловізори тощо.
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В період літніх канікул створено
сучасний конференц-зал, зони відпочинку
в холах, оновлено ІТ-центр університету,
створені сучасні лабораторії кібербезпеки
та інформаційних технологій, економікоматематичного моделювання соціальноекономічних процесів держави та регіону,
нові кімнати для викладачів та лаборантів,
проведено модернізацію системи опалення,
здійснено капітальний ремонт вбиралень,
придбано нові меблі для навчального
процесу.

Студенти отримали можливість проводити перерви між парами та дозвілля на літньому
майданчику, який облаштовано у внутрішньому дворику університету.
Створення цієї лаунж-зони є спільною ідеєю ректора, адміністрації, студентського
самоврядування та студентської профспілки університету.
У новоствореній зоні відпочинку вже встановлено столики з лавами та три намети.
Затишну атмосферу доповнює також і легка музика, що звучить там під час перерв.
У перспективі є задуми щодо розширення цієї лаунж-зони.
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ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ
В ЖДТУ ВІДБУЛАСЯ ПРЕЗЕНТАЦІЯ СИМУЛЯТОРА БЮДЖЕТУ,
РОЗРОБЛЕНОГО ЦЕНТРОМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ CASE УКРАЇНА
14 листопада в Житомирському державному технологічному університеті, відбулася
презентація симулятора бюджету, розробленого центром соціально-економічних
досліджень CASE Україна за підтримки Міністерства закордонних справ Чеської
Республіки.
CASE Україна створив симулятор бюджету, який дасть можливість кожному українцю
уявити себе Міністром фінансів і показати як треба керувати державою та коштами
платників податків. Подібні онлайн-сервіси поширенні у розвинених країнах, де кожна
законодавча зміна супроводжується інтерактивним інструментом, що допомагає виборцю
чітко зрозуміти суть пропозицій та сформувати своє ставлення до змін.
Під час презентації симулятора відбулася дискусія щодо ефективності використання
коштів платників податків, вартості утримання держави та про необхідні зміни у здійсненні
ефективної бюджетної політики.

ЖИТОМИР ОСВІТНІЙ. EDPRO-РІШЕННЯ ДЛЯ ОСВІТИ.
НА ДОМОМОГУ ВЧИТЕЛЮ
Засновник компанії EdPro Андрій Табачин побував у Житомирському державному
технологічному унерситеті та розповів про переваги інтерактивних панелей над
проекторами + інтерактивна дошка, компанію mozaik, її історію та експертизу екосистем
продуктів мозаік, як використовувати технології в школі (включаючи початкову).
Презентував базове програмне забезпечення, яке має бути, основи mozaBook,
інтерактивний контент, інструменти в ньому. На зустріч завітала значна кількість
зацікавлених людей, які знайомляться з новими технологічними рішеннями для
покращення рівня освіти в Україні.
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НАВЧАННЯ
НАУКА
МОБІЛЬНІСТЬ
FREETIME
ЗИМОВА ШКОЛА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ЖДТУ
Зимові канікули для багатьох школярів міста Житомира та Житомирської області стали
не тільки веселими, але й корисними, завдяки тому, що вони брали участь у роботі Зимової
школи англійської мови, яку організували та провели викладачі кафедри іноземних мов
ЖДТУ.
З 11 по 13 січня 2017 року учні мали змогу покращити свій рівень англійської мови,
знайти нових друзів, познайомитися з університетом.
Кожен день був насичений особливими і неповторними заходами. В день відкриття,
11 січня, учасникам Зимової школи презентувала університет англійською мовою студентка
2-го курсу ФІКТ Таісія Бойко. Усі були також надзвичайно вражені представленим
програмним забезпеченням, розробленим студентами ФІКТ.
Школярі отримали велике задоволення та безперечну користь від різноманітних занять і
навчальних ігор, які проводили волонтери Корпусу Миру США в Україні Роберт, Девід та
Анна, викладачі кафедри іноземних мов ЖДТУ, а також від Англомовного кіноклубу, який
представили та провели студенти університету, постійні ведучі засідань клубу Вадим
Миколайчук та Євгеній Герасимчук.

В УНІВЕРСИТЕТІ ВІДБУВСЯ ТРЕНІНГ –
«НЕ BITCKOIN’ОМ ЄДИНИМ. ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА»
В рамках CRYPTOEDUCATION TOUR, що присвячений актуальним питанням
криптоіндустрії в університеті відбувся трьохгодинний тренінг.
Юрій Баланюк, Сo-founder & CEO ICO LAB UA, пояснив чому про ICO важливо говорити
вже сьогодні, і які перспективи та можливості відкриваються для України.
Тетяна Соловей, Blockchain developer, архітектор вбудованих систем, розповіла про
технології, які формують довіру: Blockchain, Smart-contracts та Мaining.
Данило Цьвок ICO Pioneer, Сo-founder & CEO Digital Agency – BIGFLOW, спростував міфи
та розкрив правду щодо ринку криптовалюти та трейдингу.
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ТРЕНІНГ З ТЕОРІЇ ІГОР
13 жовтня у ЖДТУ відбувся тренінг для учнів
старших класів з прийняття оптимальних рішень в
умовах конфлікту та у будь-якій життєвій ситуації.
Директор компанії «ISM Ukraine» Антонюк Дмитро
Сергійович
та
Заслужений
учитель
України
Шатківський Віталій Миколайович розповіли, яку
стратегію має застосовувати розумний гравець у
конфлікті
з
розумним
супротивником,
аби
гарантувати кожному з них виграш.

В УНІВЕРСИТЕТІ ВІДБУВСЯ GEEKDAY НА ТЕМУ:
«CODE, ARCHITECTURE AND A LOT MORE 2.0»
25 листопада на базі Житомирського державного технологічного університету пройшов
GeekDay на тему: «Code, Architecture and a lot more 2.0», який зібрав близько 150 учасників,
серед яких були присутні не тільки провідні ІТ-фахівці міста Житомира, програмісти,
менеджери ІТ-компаній, а й викладачі, вчителі та студенти.
Протягом 7 годин було представлено 6 доповідей на різну тематику:
Еволюція архітектури андроїд додатків (Антон Шевчук, Software Android Engineer,
Viseven);
Криптовалютна лихоманка – нові виклики, нові можливості (Олексій Смолянов, Crypto
Community Manager, Deverion Group);
Архітектура сучасних (реактивних) додатків (Роман Василенко, Chief Technology Officer,
Viseven);
Сервісні додатки з AWS (Сергій Ткалич, Product Delivery Manager, Viseven);
The Progressive JavaScript Framework (Сергій Присяжнюк JavaScript Developer, Viseven);
Архітектура Re (React + Redux + Redux-saga) – Вячеслав Мінчонок, Front-end, UI/UX,
AdForge Corporation.
GeekDay відбувається чотири рази на рік і проходить в рамках ІТ-спільноти “GeekSpace”

КОМПАНІЯ VISEVEN
РОЗПОЧАЛА КУРСИ ВЕБ-ПРОГРАМУВАННЯ У ЖДТУ
На базі Житомирського державного технологічного
університету компанія Viseven, з 20 листопада, відкрила курси
веб-програмування. Традиційно, проводять курси спеціалісти
Viseven IT Академії.
Для того, щоб стати слухачем Viseven IT Академії, студентам
ЖДТУ достатньо зареєструватися на сайті.
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НАВЧАННЯ
НАУКА
МОБІЛЬНІСТЬ
FREETIME
ПРЕДСТАВНИК НБУ ВИСТУПИВ ПЕРЕД СТУДЕНТАМИ ЖДТУ
З ВІДКРИТОЮ ЛЕКЦІЄЮ
У рамках циклу лекцій з монетарної політики представників
Національного банку України для студентів економічних
спеціальностей
у
вишах
регіонами
країни,
директор
департаменту монетарної політики та економічного аналізу
регулятора НБУ Сергій Ніколайчук, виступив із тематичною
лекцією
для
студентів
економічних
спеціальностей
Житомирського державного технологічного університету.
Сергій Ніколайчук наголосив, що успіх режиму ІТ залежить
від узгодженності державної політики. Її ефективність полегшує
завдання монетарної політики і сприяє підвищенню довіри.
В закінченні лекції студенти мали можливість поспілкуватися з
лектором у форматі запитання-відповіді. Серед питань, що
задавали студенти – перспективи утримання інфляції на
задекларованому рівні, питання стабільності валютного курсу,
вплив військових дій та підвищення мінімальної заробітної плати
на стабільність курсу гривні.

ПАВЛО ШЕРЕМЕТА
ПРОВІВ ПУБЛІЧНУ ЛЕКЦІЮ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЖДТУ
21 грудня гостем культурно-освітнього проекту
«Мандрівний університет», який започатковано в ЖДТУ,
став Павло Шеремета – засновник Києво-Могилянської
бізнес-школи (KMBS), організатор майстерні стратегій
“PRORYV”,
досвідчений
менеджер-економіст,
був
Міністром економічного розвитку й торгівлі України.
У своєму виступі «Співвідповідальність задля прориву»
він наголосив, що «Україна – це справжній рай, щоб бути
багатим, заробляючи онлайн гроші та сплачуючи 5%
податку. Мрійте, дійте та реалізовуйте!». Також Павло
Шеремета розповів про перспективи розвитку України,
порівнюючи розвиток трьох країн: Китаю, Польщі та
України, підкресливши, що для успішного ведення бізнесу
потрібно дотримуватись трьох тез: безперервне навчання,
щоденні зустрічі та наполеглива праця.
«Житомир – це місто можливостей, пишіть проекти,
приходьте на розмову та покращуйте свої життя» –
підсумував Павло Шеремета.
«Ви навчаєтесь в комфортному сучасному університеті, де створені умови для особистого
розвитку. Пам’ятайте, що освіта – це однозначно правильний напрям як для розвитку
країни, так і для розвитку кожного українця» – ця цитата стане гаслом для соціальних
мереж студентів.
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ШКОЛА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ЖДТУ
Ветерани АТО, громадські активісти та представники органів місцевого самоврядування
м. Житомира та Житомирської обл. зібралися в Житомирському державному
технологічному університеті, щоб розібратися з модифікуванням реальності, шукати шлях
«кривою змін» від «застою» до «досягнення мети» у межах навчальної програми “Лідери
місцевих змін”.
Реалізація проекту проходила в 4 етапи, під час яких обговорювалися наступні теми:
• Які інструменти використовуються при взаємодії влади та громади під час
впровадження змін?
• Як управляти проектами, змінами та командою?
• Як моніторити ефективність використання бюджетних коштів міста та області?
• Як залучати додаткові ресурси для реалізації своїх ідей?
• Як розпізнати вербальну маніпуляцію та захиститися від неї?
За результатами навчання учасники, які відвідали не менше 85 % аудиторних занять та
успішно виконали практичні завдання отримали сертифікати.

ПРОФЕСОР З РЕСПУБЛІКИ КОРЕЯ PARK SUNG SOO
ЗУСТРІВСЯ З РЕКТОРАТОМ УНІВЕРСИТЕТУ ТА ПРОВІВ MINDЛЕКЦІЮ ДЛЯ НАЙУСПІШНІШИХ СТУДЕНТІВ
16 листопада університет відвідав ректор українського філіалу Міжнародного інституту
розвитку інтелекту професор Park Sung Soo, який зустрівся з ректоратом університету та
провів Mind-лекцію для найуспішніших студентів ЖДТУ з головною тезою «Який Ваш
рівень розвитку інтелекту?». Розповів, як Південній Кореї за 50 років вдалося ввійти до
переліку країн – світових лідерів. Зміг стимулювати молодь до розвитку їх інтелекту.
Професор є співорганізатором та представником східноєвропейського регіону на Minister
of Youth World Forum 2012
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НАВЧАННЯ
НАУКА
МОБІЛЬНІСТЬ
FREETIME
ДЕВІЗ «ОСВІТА ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ»
Девіз «Освіта протягом життя» в дії. Ректор
Житомирського
державного
технологічного
університету Віктор Євдокимов та завідувач кафедри
економічної безпеки, публічного управління та
адміністрування Димитрій Грицишен одержали
підсумковий сертифікат Інституту фінансових
бухгалтерів Великобританії (Institute of Financial
Accountants – IFA) – Diploma in Financial Accountancy
та також отримали статус DipIFA.

ВИКЛАДАЧІ ЖДТУ ПІДВИЩИЛИ КВАЛІФІКАЦІЮ В РАМКАХ
ШВЕЙЦАРСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПРОЕКТУ «РОЗВИТОК
ГРОМАДЯНСЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В УКРАЇНІ – DOCCU»
На початку навчального року викладачів університету Тетяну
Барановську та Ларису Сергієнко було обрано учасниками
Швейцарсько-українського
проекту
«Розвиток
громадянських
компетентностей в Україні – DOCCU», який реалізується в Україні в
рамках Швейцарської стратегії співробітництва для України на 20152018 роки, а саме в рамках її напряму «Врядування та відновлення
миру».
Учасники презентували розроблені навчальні модулі спрямовані на
розвиток громадянських компетентностей у державних службовців, а
також плани заходів з оновлення змісту магістерських програм для
впровадження освіти для демократичного громадянства та освіти з
прав людини в навчальні програми ВНЗ, які здійснюють підготовку
магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».
Тетяна Барановська та Лариса Сергієнко пройшли 90-годинне
навчання за курсом «Формування громадянських компетентностей у
державних службовців», підтвердили свій рівень підготовки та
отримали Свідоцтво майстер-тренера.

22

В ЖДТУ ВІДБУВСЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС
ДИПЛОМНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ВНЗ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»
19 грудня 2017 року на базі кафедри обліку і аудиту
Житомирського державного технологічного університету проведено
Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів вищих
навчальних закладів зі спеціальності «Облік і оподаткування».
Житомирський
державний
технологічний
університет
призначено базовим вищим навчальним закладом з проведення
ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу дипломних (бакалаврських та
магістерських) робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі
спеціальності «Облік і оподаткування» за освітньо-кваліфікаційним
рівнем бакалавр, спеціаліст, магістр.
До ЖДТУ для участі у Другому етапі Всеукраїнського конкурсу
дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі
спеціальності «Облік і оподаткування» були надіслані 102 дипломні
роботи з 39 вищих навчальних закладів України, серед яких:
25 бакалаврських робіт, 71 магістерська робота та 6 дипломних робіт
для здобуття ступеня «спеціаліст». Крім того, від науковопедагогічних працівників вищих навчальних закладів України
подано 11 заявок на включення до складу конкурсної комісії.

ПІДСУМКОВИЙ ФОРУМ ЩОРІЧНОГО ОБЛАСНОГО
КОНКУРСУ ТВОРЧИХ РОБІТ «ЖИТОМИРЩИНА – МОЯ МАЛА
БАТЬКІВЩИНА» ПРОЙШОВ НА БАЗІ ЖДТУ
26 грудня 2017 року на базі Житомирського державного
технологічного університету відбувся підсумковий форум Щорічного
обласного конкурсу творчих робіт «ЖИТОМИРЩИНА – моя мала
Батьківщина».
Метою конкурсу є популяризація наукових досліджень проблем
соціально-економічного розвитку рідного краю та підприємництва,
економічної
привабливості
регіону
в
контексті
розкриття
внутрішнього потенціалу розвитку, створення умов для обміну
досвідом та можливості самореалізації молодого покоління як
майбутніх лідерів у сфері економіки та підприємництва.
Учасниками заходу стали учні 9-11 класів та студенти вищих
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Переможцями було
визначено 35 робіт учасників, з них 10 робіт представників міста
Житомира та 25 робіт учасників з 14 районів Житомирської області.
Учнів-переможців
обласного
конкурсу
було
нагороджено
дипломами за призові місця та у номінаціях і подарунками, а
викладачів-консультантів творчих робіт – грамотами. Також, один з
номінантів був нагороджений особистим подарунком від ректора
ЖДТУ «За кращу творчу роботу».
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ВСТУПНА КАМПАНІЯ - 2017
КІЛЬКІСТЬ СТУДЕНТІВ
ЗАРАХОВАНИХ НА НАВЧАННЯ НА БАЗІ ПЗСО у 2017 році
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КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЗАРАХОВАНИХ НА НАВЧАННЯ
у розрізі освітніх рівнів, форм навчання, факультетів
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Під час Вступної кампанії-2017 до ЖДТУ подано 5592 заяви абітурієнтів на участь у
конкурсному відборі. Відсоток зарахованих на навначання від загальної кількості поданих
заяв становить – 33 %.
Кількість зарахованих на навчання за усіма освітніми рівнями
Усього

За державним замовленням

1868

989

За рахунок коштів фізичних
та юридичних осіб
879

Кількість зарахованих на навчання у розрізі освітніх рівнів
Освітній ступінь

Усього

За державним
замовленням

912
956

481
508

Бакалавр
Магістр

За рахунок коштів
фізичних та
юридичних осіб
431
448

Цього року за час вступної кампанії до університету зараховано 240 учасників бойових
дій. За результатами засідання конкурсної комісії з відбору виконавців державного
замовлення Міністерства освіти і науки України для цієї категорії студентів надано
додатково 240 місць державного замовлення.

Усі випускники підготовчих курсів ЖДТУ
стали студентами вищих навчальних закладів України

37%

Студенти ЖДТУ
Студенти інших ВНЗ

63%

Державне замовлення
у ЖДТУ

11%
45%

Навчання за кошти
фізичних осіб у ЖДТУ
Державне замовлення
у інших ВНЗ

26%

Навчання за кошти
фізичних осіб у інших
ВНЗ

18%
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ПРОВЕДЕННЯ ЗНО-2017 у ЖДТУ
Уже четвертий рік у головному корпусі ЖДТУ проводиться зовнішнє незалежне
оцінювання. У квітні-травні 2017 року було проведено 5 іспитів: 2 пробних і 3 основної сесії –
з української мови та літератури, математики та історії України.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ОЛІМПІАДА ЖДТУ
У березні та квітні 2017 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 76 учасників, 31 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.

ПРОВЕДЕННЯ КРУГЛИХ СТОЛІВ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ
25 березня відбувся «Ярмарок ідей у галузі
високих технологій» серед шкільних команд міста.
Свої
актуальні
доповіді
та
проекти
презентували школярі з восьми загальноосвітніх
навальних закладів Житомира: ліцеї № 2 та № 25,
ліцей при ЖДТУ, міський колегіум, ЗОШ № 7,
№ 17, № 21, № 30.
12 травня ЖДТУ приймав участь у «Форумі роботодавців» та «Ярмарці вакансій».
Спочатку у сесійній залі міськради, а потім під відкритим небом на Михайлівській,
учасники заходів обговорювали можливості і перспективи працевлаштування молоді на
вітчизняному ринку праці.
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.
Локацію університету на «Ярмарку вакансій» без сумніву можна назвати однією з
найпопулярніших: подивитися тут було що і зовсім юним відвідувачам, і навіть дорослим
фахівцям. Не оминули увагою виставку ЖДТУ й міський голова Житомира Сергій
Сухомлин та його заступник Матвій Хренов, випробувавши деякі розробки.
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Житомирський
державний
технологічний
університет,
Музей
космонавтики
ім. С.П. Корольова Житомирської обласної ради, Асоціація музеїв космонавтики України
5 листопада цього року, спільно провели на базі ЖДТУ фестиваль науки і техніки
SpaceTechFest. У програмі фестивалю було заплановано велику кількість заходів, одним з
яких став Круглій стіл «ЗНО та ВСТУП-2018», 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 2018 року. Даний захід відвідало більше 300 школярів з різних
населених пунктів області. Серед учасників було проведено розіграш цінних призів.

13 червня на майданчику біля обласної бібліотеки ім. О. Ольжича відбувся вуличний
квест на HR-тематику з циклу «Хроніки хедхантера». Також у «брейн-сторм зоні»
відбувалася інтерактивна дискусія щодо стану та перспектив розвитку ринку праці
м. Житомира, регіональних та національних тенденцій.
Метою заходу було знайомство молоді міста з основами управлінської праці та розкриття
корисних компетенції для професійного ствердження на місцевому ринку праці.

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.

Протягом вересня-грудня 2017 року проведено виїзні профорієнтаційні заходи спільно з
Вінницьким регіональним центром оцінювання якості освіти щодо роз’яснень абітурієнтам
особливостей ЗНО та Вступної кампанії у 2018 році. У межах даних заходів представники
університету відвідали 15 районних центрів області.
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ДУАЛЬНА ОСВІТА
У ЖДТУ ВІДБУЛАСЯ ЗУСТРІЧ З КЕРІВНИЦТВОМ КОМПАНІЇ
KROMBERG & SHUBERT
15 лютого 2017 р. в Житомирському державному технологічному університеті відбулася
зустріч з керівництвом компанії KROMBERG & SHUBERT (Slawomir Kaczmarek – Technical
Plant Leader, Shavarskiy Oleksandr – Commercial Plant Leader, Till Beck – General Manager
Engineering Research Development, Christian Lehermann – Head of Customer Center) щодо
спільної програми впровадження дуальної системи освіти з нашим університетом. Така
співпраця це запорука успіху Житомирського державного технологічного університету,
компанії KROMBERG & SHUBERT та розвитку Житомирського регіону. Особлива подяка
науковцям факультету інформаційно-комп'ютерних технологій та факультету інженерної
механіки за презентацію наукових розробок з питань роботизації виробництва,
матеріалознавства та створення наноматеріалів.

ЖИТОМИРСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ТА КОМПАНІЯ ISM EGROUP
НАЛАГОДИЛИ СПІВПРАЦЮ
У лютому 2017 р. до Житомирського державного
технологічного університету з робочим візитом
завітало
керівництво
міжнародної
IT-компанії
ISM eGroup, щоб подивитися на співробітництво свого
українського офісу з університетом.
Для керівництва IT-компанії ISM eGroup ця
співпраця є важливою тому, що десятки випускників
ЖДТУ щороку стають співробітниками компанії ISM
Україна, і вони хотіли б повторити цей досвід в інших
країнах.
Житомирський державний технологічний університет відкритий до співпраці з різними
компаніями за різними спеціальностями. Це досить зручно для молоді, яка дізнається
більше про обрану ними професію зсередини, отримує практику ще під час навчання,
починає будувати кар’єру з першого дня в університеті.
ЖДТУ пишається такою співпрацею, адже для того, щоб перейняти досвід такого
співробітництва та повторити його в своїй країні, керівники компаній прилітають до нас з
різних континентів.
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ЗАСТУПНИК МІНІСТРА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І
ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ МИХАЙЛО ТІТАРЧУК ВІДВІДАВ
НАЙБІЛЬШЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБЛАСТІ
«KROMBERG & SCHUBERT»
Заступник Міністра економічного розвитку та торгівлі України приїхав до Житомира з
робочим візитом. На Житомирщині столичний посадовець відвідав найбільше підприємство
області «Kromberg & Schubert», а також Житомирський державний технологічний
університет. Михайло Тітарчук познайомився з робочим процесом заводу та передовими
технологіями, які тут впроваджені.
19 із 22 інженерів підприємства – випускники Житомирського державного технологічного
університету. Крім рекрутингової співпраці, спільно організовують культурні заходи. Проте,
найголовніше співробітництво між ВНЗ та заводом полягає у роботизації виробництва. На
заводі кажуть, що це нагальна потреба, бо незабаром ручні операції практично зникнуть.
Тому науковці Житомирського державного університету наразі детально вивчають
виробничі процеси, аби сприяти модернізації підприємства.

ГРУПА НАУКОВЦІВ УНІВЕРСИТЕТУ ВЗЯЛА УЧАСТЬ У
V НАЦІОНАЛЬНОМУ ФОРУМІ БІЗНЕС І УНІВЕРСИТЕТИ:
ХТО ГОТУЄ ПІДПРИЄМЦІВ
Група науковців Житомирського державного технологічного університету прийняла
участь у V Національному форумі «БІЗНЕС І УНІВЕРСИТЕТИ: ХТО ГОТУЄ
ПІДПРИЄМЦІВ». Ректор університету виступив на форумі з питанням партнерства бізнесу і
університетів для розвитку підприємництва та поділився досвідом ЖДТУ щодо
впровадження дуальної освіти.
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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 22 спеціальностями. З них у 2017 році набрали:
понад 50 % ліцензійного обсягу на 3 спеціальностях;
понад 70 % ліцензійного обсягу на спеціальностях 121 «Інженерія програмного
забезпечення», 123 «Комп’ютерна інженерія», 183 «Технології захисту навколишнього
середовища», 242 «Туризм», 281 «Публічне управління та адміністрування»;
100 % ліцензійного обсягу на спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини».

292 Міжнародні…

281 Публічне…

275 Транспортні…

274…

242 Туризм

184 Гірництво

183 Технології…

172…

163 Біомедична…

152 Метрологія та…

151…

133 Галузеве…

131 Прикладна…

125 Кібербезпека

123 Комп’ютерна…

121 Інженерія…

101 Екологія

076…

073 Менеджмент

072 Фінанси,…

071 Облік і…
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Набір бакалаврів (% від ліцензованого обсягу)

281 Публічне
управління та…

274 Автомобільний
транспорт

242 Туризм

184 Гірництво

183 Технології захисту
навколишнього…

172 Телекомунікації
та радіотехніка

163 Біомедична
інженерія

151 Автоматизація та
комп’ютерно-…

133 Галузеве
машинобудування

131 Прикладна
механіка

126 Інформаційні
системи і технології

121 Інженерія
програмного…

101 Екологія

076 Підприємництво,
торгівля та біржова…

073 Менеджмент

072 Фінанси,
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071 Облік і
оподаткування
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На освітньому рівні «Магістр» (денна форма навчання) підготовка фахівців проводиться
за 18 спеціальностями. З них у 2017 році набрали:
понад 50 % ліцензійного обсягу на 4 спеціальностях;
понад 90 % ліцензійного обсягу на спеціальностях 163 «Біомедична інженерія»,
172 «Телекомунікації та радіотехніка», 281 «Публічне управління та адміністрування».
Набір магістрів (% від ліцензованого обсягу)
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РОЗВИТОК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
З 25 спеціальностей, за якими проводиться підготовка фахівців, 9 спеціальностей мають
повний обсяг ступеневих програм – бакалаврська, магістерська, доктор філософії.
Тільки бакалаврська підготовка проводиться на нових спеціальностях, які ще не
акредитовані: 123 «Комп’ютерна інженерія»; 275 «Транспортні технології (на
автомобільному транспорті)»; 292 «Міжнародні економічні відносини».
У 2017 році ліцензовано нові спеціальності з підготовки:
Бакалаврів: 125 «Кібербезпека»; 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».
Магістрів: 126 «Інформаційні системи і технології»; 242 «Туризм».
В Житомирському державному технологічному університеті здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти за освітніми рівнями бакалавр, магістр та доктор філософії за
25 ліцензованими спеціальностями, з них: бакалавра – 22, магістра – 18 та доктор філософії – 9.
За трьома спеціальностями підготовка здобувачів освітнього рівня доктор філософії не
започаткована:
133 «Галузеве машинобудування»; 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології»; 172 «Телекомунікації та радіотехніка».

АКРЕДИТАЦІЯ І ЛІЦЕНЗУВАННЯ
Протягом 2017 року рішенням Державної акредитаційної комісії продовжено термін дії
сертифікатів про акредитацію підготовки бакалаврів до 2026 року: 071 «Облік і
оподаткування»; 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; 073 «Менеджмент»;
184 «Гірництво»; 274 «Автомобільний транспорт».
За переліком постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 та змін
до Переліку галузей знань і спеціальностей згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 1 лютого 2017 року № 53 отримані сертифікати про акредитацію спеціальностей
університету.
Проведено процедури ліцензування нових спеціальностей:
освітній рівень бакалавра 125 Кібербезпека – 50 осіб ліцензованого обсягу;
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка – 50 осіб ліцензованого обсягу;
освітній рівень магістра 242 Туризм – 30 осіб ліцензованого обсягу; 126 Інформаційні
системи і технології – 50 осіб ліцензованого обсягу.
Збільшені ліцензовані обсяги:
освітній рівень бакалавра 121 «Інженерія програмного забезпечення» до 180 осіб;
281 «Публічне управління та адміністрування» до 50 осіб;
освітній рівень магістра 281 «Публічне управління та адміністрування» до 250 осіб.
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КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ
На 01.12.2017 року загальний контингент студентів ЖДТУ становив 4676 осіб, що на
312 осіб більше, ніж у 2016 році. З них 3013 навчаються за денною формою, а 1663 – за
заочною формою. Найбільший сумарний контингент на факультеті інформаційнокомп’ютерних технологій, найменший – на гірничо-екологічному факультеті.

У 2017 році кількість студентів, що навчаються за кошти державного бюджету, зросла
на 258 осіб. В ЖДТУ на бюджетній основі навчаються 286 осіб, які безпосередньо брали
участь в Антитерористичній операції на сході України.
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Кількість студентів, які отримують стипендію, зменшилася до 44 %, у зв’язку з
прийняттям у 2016 році Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання
стипендіального забезпечення».
Отримують стипендію

Рік

Навчаються за кошти
державного бюджету

Особи

%

2016

2011

1677

83

2017
1987
870
44
В цілому по навчальному закладу кількість студентів, що отримали диплом з відзнакою,
склала 122 особи, або 9 % від загальної кількості випускників. Більшу кількість дипломів з
відзнакою (13 %) отримали випускники факультету економіки та менеджменту порівняно з
середнім по університету.

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ЖДТУ
У Житомирському державному технологічному університеті навчається 26 іноземних
студентів, серед них громадяни Гани, Демократичної республіки Конго, Камеруну, Ізраїлю,
Туркменістану, Узбекістану, Грузії, Білорусі, Російської Федерації.
Частина іноземних студентів здобуває освіту вперше за освітнім рівнем «бакалавр», інші
студенти навчаються за освітнім рівнем «магістр».
Для навчання іноземці обрали наступні 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».
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ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД
Станом на 01.12.2017 р. з 311 осіб професорсько-викладацького складу 90 % працюють на
постійній основі, а 69 % мають наукові ступені та вчені звання. Серед штатних
співробітників ЖДТУ 69 % становлять особи вищої кваліфікації (доктори наук і професори,
кандидати наук і доценти). На постійній основі в ЖДТУ працює 37 докторів наук,
професорів та 155 кандидатів наук, доцентів, а на умовах сумісництва – 10 докторів наук,
професорів і 12 кандидатів наук, доцентів.

На 22 кафедрах завідувачами є 15 докторів наук, професорів, 7 – кандидати наук,
доценти. Кількість випускаючих кафедр – 17, завідувачами на них є – 12 докторів наук,
професорів, 6 – кандидати наук, доценти.
В університеті працюють на штатних посадах та за зовнішнім сумісництвом 8 академіків
галузевих академій наук України, 2 члена-кореспондента галузевих академій наук України,
4 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, 1 Заслужений вчитель
України, 9 відмінників освіти України, 1 Лауреат державної премії України в галузі науки і
техніки.
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ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Кількість виконаних робіт науковцями ЖДТУ та обсяги їх фінансування
за останні 5 років:
2013
Категорії робіт

Фундаментальні
(за рахунок
держбюджету)
Прикладні
(за рахунок
держбюджету)
Наукова
робота
молодих
учених
Госпдоговірні
(заключені
договори)

2014

2016

2015

2017

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.

5

570,0

4

457,5

3

427,192

3

428,831

4

657,553

2

214,4

1

118,5

1

94,236

2

295,412

1

214,247

1

87,0

6

703,0

13

180,5

13

403,022

22

66,8

21

118,3

21

71,218

У 2017 р. виконуються 4 фундаментальні, 1 прикладне наукове дослідження та
наукова робота молодих учених, що фінансуються з державного бюджету на загальну
суму 703,00 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.
НДР “Cистемні дослідження та оптимізація умов використання дизельного
біопалива з альтернативної сировини у двигунах внутрішнього згоряння”.
Науковий керівник – д.т.н., проф. Подчашинський Ю.О.
Фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства
НДР “Синтез термодинамічно нестабільних фаз та технології остаточного
формування
оптико-електричних
властивостей
гетероструктур
для
оптоелектронних детекторів спеціального призначення”.
Науковий керівник – д.ф-м.н., проф. Москвін П.П.
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Інформаційні та комунікаційні технології.
НДР “Новий приладовий комплекс стабілізатора озброєння легкої броньованої
техніки”
Науковий керівник – к.т.н. Ткачук А.Г.

НАУКОВА РОБОТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ
На виконання проектів наукових робіт та науково-технічних розробок молодих вчених
передбачається фінансування з загального фонду бюджету більше 5 млн. грн.
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.
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.
НДР “Трансформація соціальної відповідальності бізнесу в умовах гібридної війни”
Науковий керівник – д.е.н., проф. Жиглей І.В.
НДР
“Автоматизована
система
моніторингу
наявності
шкідливих
та
вибухонебезпечних газів на основі міні безпілотних літальних апаратів”
Науковий керівник – к.т.н. Коваль А.В.
НДР “Розробка нових і вдосконалення існуючих методів та алгоритмів побудови
раціональних маршрутів руху транспортних засобів”
Науковий керівник – к.т.н., доц. Морозов А.В.
НДР “Наукові основи відновлення лісогосподарських заходів у лісах, віднесених до
зони безумовного відселення”
Науковий керівник – к.с.-г.н., доц. Давидова І.В.
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ГОСПДОГОВІРНІ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ НДР
У 2017 р. на виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт надійшло
403,022 тис. грн., зокрема:
Факультет інженерної механіки
НДР “ Дослідження експлуатаційних характеристик алітованої сталі Ст 08кп”.
Замовник – Товариство з обмеженою відповідальністю "Спільне українсько-німецьке
підприємство "АТЕМ-ФРАНК"
Науковий керівник – д.т.н., проф. Мельничук П.П.
НДР “Переобладнання пересувної бурової установки”.
Замовник – ТОВ «Юрський горизонт».
Науковий керівник – к.т.н., доц. Мельничук С.В.
Гірничо-екологічний факультет
НДР “Дослідження декоративності габро Володимирського-I родовища (Східна
частина), що знаходиться в Володимирсько-Волинському районі Житомирської
області”.
Замовник – ПП «Моноліт»
Науковий керівник – к.т.н., доц. Котенко В.В.
НДР “Дослідження декоративності – лабрадориту Олегівського родовища, що
знаходиться в Хорошівському районі Житомирської області”.
Замовник – ТОВ «МАГМА»
Науковий керівник – к.т.н., доц. Котенко В.В.
НДР “Дослідження декоративності гранодіориту Покостівського
родовища
Південно-Східної ділянки, що знаходиться в Житомирському районі Житомирської
області”.
Замовник – ТОВ «ЮНІКАМ»
Науковий керівник – к.т.н., доц. Котенко В.В.
НДР “Дослідження декоративності габро Кам’янобрідського
родовища, що
знаходиться в Коростишівському районі Житомирської області”.
Замовник – ПАТ «Коростишівський гранітний кар’єр»
Науковий керівник – к.т.н., доц. Котенко В.В.
НДР “Дослідження декоративності граніту Корецького родовища «Кам’яна Піч», що
знаходиться в Корецькому районі Рівненської області”.
Замовник – ТОВ «Холдингока компанія «Надра України»
Науковий керівник – к.т.н., доц. Котенко В.В.
НДР “Дослідження декоративності лабрадоритів та габро-анортозитів родовища
«Кам’яна Піч», що знаходиться в Хорошівському районі Житомирської області”.
Замовник – Фізична особа-підприємець Вітюк В.А.
Науковий керівник – к.т.н., доц. Котенко В.В.
НДР “Дослідження декоративності габро Олександрівського родовища, що
знаходиться в Хорошівському районі Житомирської області”.
Замовник – ТОВ «ЛІТОС»
Науковий керівник – к.т.н., доц. Котенко В.В.
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НДР “Дослідження декоративності гранодіоритів ділянки “Гама” Покостівського
родовища, що знаходиться в Житомирському районі Житомирської області”.
Замовник – ТОВ «ДОРЕНС»
Науковий керівник – к.т.н., доц. Котенко В.В.
НДР “Дослідження декоративності лабрадориту Осниківського родовища, що
знаходиться в Черняхівському районі Житомирської області”.
Замовник – ПрАТ «ПЕТРОІМПЕКС».
Науковий керівник – к.т.н., доц. Котенко В.В.
НДР “Проведення робіт з паспортизації р. Уж з
метою розроблення заходів щодо відновлення
сприятливого гідрологічного режиму”.
Замовник – Управління екології та природних
ресурсів Житомирської обласної державної
адміністрації.
Науковий керівник – к.т.н., доц. Коцюба І.Г.
НДР “Вивчити лісорослинні умови державного
підприємства та розробити атлас рослиніндикаторів лісорослинних умов правобережного
лісостепу України”.
Замовник
–
Державні
лісогосподарські
підприємства.
Науковий керівник д.с.-г.т.н., проф. Краснов В.П.
НДР
“Вивчити
лісорослинні
умови
комунального
агролісогосподарського
підприємства та розробити атлас рослиніндикаторів лісорослинних умов правобережного
лісостепу України”.
Замовник
–
комунальні
лісогосподарські
підприємства.
Науковий керівник д.с.-г.т.н., проф. Краснов В.П.
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.
НДР “Дослідження сучасного стану та тенденцій розвитку інформаційно-управляючих
телемеханічних комплексів”.
Замовник – Науково-виробниче підприємство «Промекс».
Науковий керівник – Локтікова Т.М.
НДР “Система внутрішньої і зовнішньої комунікації для броньованих машин”
Замовник – Філія Концерну «ТЕХВОЄНСЕРВІС» «Центральний ремонтний завод засобів
зв’язку».
Науковий керівник – к.т.н., доц. Чухов В.В.
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Факультет обліку і фінансів
НДР “Обліково-аналітичне забезпечення маркетингової діяльності торгових
підприємств”.
Замовник – Фізична особа підприємець Надводнюк Світлана Анатоліївна
Науковий керівник – к.е.н., доц. Городиський М.П.
НДР “Розвиток теорії та методології організації бухгалтерського обліку в умовах
аутсорсингу”.
Замовник – ТзОВ «Альт-мед»
Науковий керівник – д.е.н., проф. Легенчук С.Ф.
НДР “Облікове забезпечення операцій з земельними ділянками промислових
підприємств”.
Замовник – Приватне підприємство «Новий час».
Науковий керівник – к.е.н., доц. Остапчук Т.П.

НДР “ Інтегрований розвиток міст в Україні: кваліфікація – 2030“
Замовник
–
Німецьке
товариство
міжнародного
співробітництва (GIZ) ГмбХ.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Богоявленська Ю.В.
НДР “Наукове обґрунтування екологічно безпечного збирання, транспортування,
зберігання і захоронення відходів“ .
Замовник – Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної
адміністрації.
Науковий керівник – д.е.н., проф. Євдокимов В.В.

Факультет економіки та менеджменту
НДР “Розробити систему формування економічної безпеки переробних підприємств”.
Замовник – ТОВ «Галіївський маслозавод»
Науковий керівник – к.т.н., доц. Ткачук Г.Ю.
НДР “Розробка механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємства на
ринку молока та молочної продукції в сучасних умовах господарювання”.
Замовник – ТОВ «Галіївський маслозавод»
Науковий керівник – д.е.н., проф. Тарасюк Г.М.
НДР “Розробка маркетингової політики санаторно-рекреаційних закладів”.
Замовник – Комунальне підприємство «Житомирський обласний лікувально-санаторний
центр радіаційного захисту для дитячого та дорослого населення «Дениші» Житомирської
обласної ради».
Науковий керівник – д.е.н., проф. Тарасюк Г.М.
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НДР «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності підприємства».
Замовник – Товариство з обмеженою відповідальністю "ОРГАНІК МІЛК
Науковий керівник – д.е.н., проф. Тарасюк Г.М.
НДР «Розробка моделей та методів оцінки інвестиційної привабливості підприємств».
Замовник – ТОВ Євро-брок.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Овандер Н.Л.
НДР «Фінансова складова планування інноваційно-технологічної модернізації
підприємства».
Замовник – ТОВТОВ «Вайтвуд».
Науковий керівник – к.е.н., доц. Бужимська К.О.
МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ, СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ
В рамках договору про надання експертних/консультативних послуг між Німецьким
товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ та ЖДТУ у межах проекту
«Інтегрований розвиток міст України» розроблено паспорт міста Житомир за галуззю
аналізу «економіка/освіта». Ґрунтовно досліджено доходи містян, суб’єктів господарювання,
тенденції їх економічного розвитку, освітні тенденції, складено відповідні мапи міста,
електронні додатки, – результати представлено на сайті Житомирської міської ради. До
кінця 2017 р. за підтримки проекту буде розроблений план інтегрованого розвитку
«Житомир-2030».
Спільно з Університетом прикладних наук м. Лунд
(Швеція) за програмою Агентства Інновацій Швеції –
«VINNOVA» з метою проведення досліджень в секторі,
який межує з університетською наукою та реальним
виробництвом, реалізовується міжнародний науковий
проект “Вимірювання і моделювання теплових явищ в
механічній обробці”. НАЗВА ПРОГРАМИ: “VINNMER
Marie Curie Incoming”, стипендія Марі-Кюрі для
досвідчених науковців з поза меж Швеції для проведення
роботи в секторі, який межує з університетською наукою
та реальним виробництвом.
УЧАСНИКИ ПРОГРАМИ:
З боку академічної науки: Лундський університет,
ЖДТУ (Крижанівський В.Б.).
З боку індустрії: компанії SECO та Sandvik Coromant.
МЕТА ПРОГРАМИ: створення програмно-технічного
інструменту для оцінки розподілу температур при
металообробці, який базується на теорії обернених задач
теплопровідності.
Передбачається
створення
експериментального ріжучого інструменту, відповідного
програмного забезпечення та перевірка отриманих
розрахунків за допомогою термокамер.
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МІЖНАРОДНІ ТА ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ
Всеукраїнська наукова on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з
міжнародною участю “Сучасні проблеми екології”.
IV Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих
учених “Актуальні напрями досліджень молодих учених в іншомовному просторі”.
IV Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих
учених
“Перспективи розвитку гірничої справи та раціонального використання
природних ресурсів”.
IV Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих
учених
“Сучасні інструменти реалізації практичного менеджменту, маркетингу,
логістики та туризму: особливості застосування в глобальному конкурентному
середовищі”.

Всеукраїнська науково-технічна конференція “Передача, обробка та захист інформації в
інтегрованих інформаційних системах”.
Міжнародна науково-практична конференція “Постконфліктна економіка: державноуправлінські аспекти та еколого-економічні проблеми”.
VІ Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих
учених “Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці”.
Всеукраїнський економічний форум з міжнародною участю в онлайн форматі “Розвиток
малого та середнього бізнесу в умовах глобалізації світової економіки”.
Всеукраїнська науково-практична on-line конференція здобувачів вищої освіти і
молодих учених “Технічні науки на сучасному етапі” (присвячена Дню науки).
Всеукраїнська науково-практична on-line конференція здобувачів вищої освіти і
молодих учених “Розробка родовищ корисних копалин та промислова екологія”
(присвячена Дню науки).

Всеукраїнська науково-практична on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих
учених „Інновації в економіці” (присвячена Дню науки)
Міжнародна науково-технічна конференція „Комп’ютерні технології: інновації,
проблеми, рішення”
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X Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні технології та перспективи
розвитку автомобільного транспорту”.
Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих
учених “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”.
IХ Міжнародна науково-технічна конференція “Процеси механічної обробки, верстати
та інструмент”.

V Міжнародна науково-практична конференція “Формування ефективної моделі
розвитку підприємства в умовах ринкової економіки”.
Міжнародна науково-практична конференція “Розвиток обліку, аналізу і аудиту
суб'єктів суспільного інтересу”.

СТУДЕНТСЬКА НАУКА
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.10.2014 р. № 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.
Житомирський державний технологічний університет обрано базовим вищим
навчальним закладом з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт з галузі наук «Підприємництво».
Згідно з листом Державної наукової установи “Інститут модернізації змісту освіти”
Міністерства освіти і науки України № 2.1/10-1157 від 06.06.2016 Житомирський державний
технологічний університет призначено базовим вищим навчальним закладом з проведення
Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі
спеціальності “Облік і оподаткування” за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр,
спеціаліст, магістр.
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УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ
СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ
69 студентів університету (61 наукова робота) взяли участь у Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2016-2017 н.р.,
з них 29 студентів (28 наукових робіт) отримали запрошення до участі у
II турі Конкурсу та 19 студентів (18 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)
7(7)
38(36)
8(8)
8 (6)
4 (4)

Переможці
(наукові роботи
-призери)
2 (2)
14(13)
2(2)
1 (1)
0

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ
У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ СТУДЕНТСЬКІЙ ОЛІМПІАДІ
37 студентів університету взяли участь у другому етапі Всеукраїнської студентської
олімпіади 2016/2017 н.р., 15 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
4
8
5
6
14

Переможці
0
1
3
2
9

Студенти факультету інформаційно-комп’ютерних технологій Дашкевич Володимир
Володимирович, Коваленко Святослав Ігорович, Петросян Арсен Русланович (група ПІ-54)
посіли I місце на III етапі Всеукраїнської командної олімпіади з програмування у другій
групі (9-11 жовтня 2017 р., м. Одеса, Одеська національна академія харчових технологій) та
отримали Диплом І ступеню III етапу Всеукраїнської командної олімпіади з програмування
у групі природничих ВНЗ:
Студентка факультету економіки та менеджменту Дардалевич Валентина Вікторівна
взяла участь у IV міжнародній олімпіаді з менеджменту.
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ДОКТОРАНТУРА ТА АСПІРАНТУРА
Підготовка в аспірантурі Житомирського державного технологічного університету
приведена у відповідність з європейським стандартом третього рівня вищої освіти.
Наказом Міністерства освіти і науки України від 21 квітня 2016 р. № 443 розширене
провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому
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

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 01.12.2017 р. навчається:
6 докторантів, у тому числі 4 докторанти за рахунок державного замовлення;
54 аспіранти, у тому числі 33 аспіранти за рахунок державного замовлення.
За 2015-2017 роки захищено 11 докторських дисертацій та 49 кандидатських дисертацій.
У 2017 році призначена іменна стипендія Верховної Ради України для найталановитіших
молодих учених віком до 35 років, за успішний захист докторської дисертації, завідувачу
кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, доктору
економічних наук Грицишену Димитрію Олександровичу.
Отримує стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених кандидат технічних
наук, доцент кафедри розробки родовищ корисних копалин Толкач Олександр
Миколайович.
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У ВСЕСВІТНЬОМУ РЕЙТИНГУ ПРОЗОРОСТІ УНІВЕРСИТЕТІВ
ЖДТУ – 8-Й СЕРЕД ВІТЧИЗНЯНИХ ВНЗ
Лабораторією Cybermetrics опубліковано четвертий
рейтинг прозорості Університетів на основі даних
цитованості
провідних
вчених.
Для
аналізу
використовуються офіційні профілі Google Scholar
Citations або стандартизовані домени та поштові адреси.
Житомирський державний технологічний університет посів 8 місце серед вищих
навчальних закладів України з показником цитованості 8596 та 2414 місце серед
5000 навчальних закладів світу, які потрапили до рейтингу.

ЗА РІК ЖДТУ ПІДНЯВСЯ У РЕЙТИНГУ ВНЗ УКРАЇНИ
ЗА ПОКАЗНИКАМИ SCOPUS
ЖДТУ займає 59 позицію у рейтингу ВНЗ України за даними
наукометричної бази даних SciVerse Scopus і наразі це найкращий
показник у регіоні. У минулому році ЖДТУ був на 63 місці.
Результати рейтингу вищих навчальних закладів базуються на
показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження
цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або
його співробітниками.

МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЖДТУ
Навчальні програми підготовки спеціалістів з обліку та
оподаткування рівня бакалавра та магістра ЖДТУ були
переглянуті відповідно до вимог СІМА (Привілейований
Інститут Управлінських Бухгалтерів, Великобританія) та
акредитовані. Отримання акредитації СІМА підтверджує
високу якість наповнення програм навчання та декларує
позицію ЖДТУ – гармонізація програм навчання з вимогами
найкращих світових практик підготовки фінансових спеціалістів, адже СІМА є визнаним
лідером фінансових кваліфікацій у світі. Випускники спеціальності «Облік і оподаткування»
звільнятимуться від здачі 3 іспитів першого рівня і зможуть розпочати професійну
кваліфікацію CIMA з кейс-стаді операційного рівня одночасно з отриманням ними
відповідного ступеня (бакалавра або магістра).
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ЖДТУ У РЕЙТИНГУ «ТОП-200 УКРАЇНА»
ЗАЙМАЄ НАЙВИЩУ ПОЗИЦІЮ СЕРЕД ВНЗ ЖИТОМИРА
До
національного рейтингу «ТОП-200 Україна»
увійшли
лідери української освіти, які щороку
покращують показники своєї академічної діяльності,
підсилюють зв’язки з ринком праці, беруть активну
участь в міжнародній діяльності, відзначаються різними
міжнародними рейтинговими системами. Переважна
більшість ВНЗ у рейтингу «Топ-200 Україна» за останні 10 років показують позитивну
динаміку їх роботи.
У рейтингу «Топ-200 Україна» потрапили і житомирські університети. Наразі найвищу
позицію займає Житомирський державний технологічний університет – у нього
120 місце в таблиці.

В КОНСОЛІДОВАНОМУ РЕЙТИНГУ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ
2017 ЖДТУ ПОСІВ ПЕРШУ СХОДИНКУ В РЕГІОНІ
У якості вихідних даних для складання консолідованого
рейтингу вітчизняних ВНЗ використані найбільш авторитетні
серед експертів та ЗМІ національні та міжнародні рейтинги
вишів України: “Топ-200 Україна”, “Scopus” та “Вебометрикс”,
кожен з яких використовує різні критерії оцінювання вищих
навчальних закладів.
Отриманий узагальнений рейтинг підсумовує рейтингові
місця вузів за версією “Топ-200 Україна”, “Scopus” та
“Вебометрикс”.
Підсумкова таблиця включає 299 вищих навчальних
закладів. У консолідований рейтинг потрапили всі вищі
навчальні заклади, що здійснюють підготовку бакалаврів та магістрів і присутні хоча б у
одному з перерахованих вище рейтингів.
Зокрема, найкращі результати у консолідованому рейтингу демонструє Житомирський
державний технологічний університет – займає 74 місце із підсумковим балом 249. Крім
цього, серед ТОП-10 університетів Північного регіону ЖДТУ займає ІІІ місце, а серед
ВНЗ Житомира та області – І місце у рейтингу.
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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 всеукраїнські та міжнародні конференції.
Матеріали збірників тез конференцій розміщуються на сайті конференцій
https://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 2017 року:
БД Scopus - 175 публікацій, Індекс Гірша – 11;
БД Web of Science – 69 публікацій.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1286 від 19.09.2017 р. Житомирський
державний технолоічний університет з 1 листопада 2017 р. отримав доступ до міжнародної
бібліографічної і реферативної бази даних SCOPUS, найбільшої в світі універсальної
реферативної та бібліографічної наукометричної бази даних від компанії Elsevier.

Одним із важливих шляхів
розповсюдження результатів дослідження
викладачів, наукових працівників
університетів є Електронний архів
університету http://eztuir.ztu.edu.ua
(7 тис. документів).
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Всі ресурси бібліотеки доступні в
рамках web-сайту університету
https://lib.ztu.edu.ua , де представлено
електронний каталог, ресурси вільного
доступу та ін.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Житомирський державний технологічний університет
один
із
переможців
міжнародної
програми
Еразмус+ 2017, напряму Розвиток потенціалу вищої
освіти.
Триває реалізація міжнародного наукового проекту за
програмою Горизонт 2020: Марії Склодовської-Кюрі – WNMER –
“Вимірювання і моделювання теплових явищ в механічній обробці”
спільно із Університетом прикладних наук м. Лунд (Швеція).
Загальний обсяг фінансування проекту – 200 тис. євро (6 млн. грн.).
Відповідальний виконавець – доц. Крижанівський В.Б., ФІКТ.
Розпочато реалізацію проекту за програмою Еразмус+/КА2 (екс. Темпус) «Магістерська
програма з smart-транспорту і міської логістики». Даним проектом передбачено розробку
відповідної спеціалізації в рамках магістерської програм «Транспортні технології».
Тривалість: 15.10.2017–14.10.2020.
Відповідальні виконавці: ФІМ, Кафедра автомобілів і транс. тех., ФІКТ.
Частка бюджету ЖДТУ: 172.541 євро (5,2 млн. грн.).
Продовжують діяти 14 проектів за програмою Еразмус +/Мобільність. В рамках даного
виду проектів студенти/аспіранти та викладачі мають можливість пройти навчання,
стажування, відповідно, на базі ВНЗ партнерів з країн ЄС.
 Університет м. Ковентрі (Великобританія);
 Університет країни Басків м. Більбао (Іспанія);
 Університет м. Кордова (Іспанія);
 Університет Александраса Стулгінскіса (Литва).
 Університет Вітовта Великого (Литва);
 Технічний університет «Гірнича академія» м. Фрайберг (Німеччина);

51

НАВЧАННЯ
НАУКА
МОБІЛЬНІСТЬ
FREETIME
Університет прикладних наук м. Роттердам (Нідерланди);
Вроцлавська Політехніка (Польща);
Сілезька Політехніка м. Катовіце (Польща);
Вища школа м. Сопот (Польща);
Університет «Думлупінар» м. Кютахья (Туреччина);
Вища школа м. Ліль (Франція);
Технічний університет м. Ліберець (Чехія);
Університет Південної Богемії (Чехія);
Познанський економічний університет (Польща).
Загальний бюджет проектів мобільності за програмою Еразмус+
на наступні 2 роки складає понад 220 тис. євро (6,6 млн. грн.).










За 2017 р. пройшли стажування, навчання в зарубіжних ВНЗ,
передусім, в рамках програми Еразмус+/Мобільність – 60 осіб:
Студенти – 22;
Аспіранти – 4;
Викладачі – 34.

На даний момент навчаються, проходять стажування в
зарубіжних ВНЗ 15 осіб:
Університет країни Басків м. Більбао (Іспанія) – 3 студентів
ФІКТ;
Технічний Університет «Гірнича академія» м. Фрайберг
(Німеччина) – 1 студент ГЕФ;
Вроцлавська Політехніка (Польща) – 1 студент ФІКТ;
Вища школа м. Ліль (Франція) – 4 студентів ГЕФ;
Технічний університет м. Ліберець (Чехія) – 6 осіб ФІКТ: 2 аспіранти + 4 студенти;
В рамках співпраці Чеського центру освіти і культури ім. Вацлава
Длоугі при Житомирському державному технологічному університеті
студенти та викладачі нашого вишу, а також ліцеїсти старших класів
Житомирського обласного ліцею-інтернату та Екологічного ліцею
№ 24 міста Житомира брали участь в Літній школі на базі
Південночеського університету міста Чеське Будєйовіце (Чеська
Республіка)
Станом на 2017 р. ЖДТУ посідає 14 позицію серед ВНЗ України за
кількістю проектів в рамках програми ЄС Еразмус.

52

4-8 грудня 2017 р. представники ЖДТУ: завідуючий
кафедрою автомобілів і транспортних технологій – проф.
Кравченко О.П. та начальник відділу міжнародних зв’язків –
Мамрай В.В. взяли участь в установчій, координаційній нараді
в рамках проекту Еразмус+/КА2 «Магістерська програма з
смарт транспорту і міської логістики», що проходила на базі
координатора проекту – Університет «Тор Вергата» м. Рим
(Італія).
Присутніми на заході були представники університетів
учасників консорціуму проекту з Італії, Німеччини, Польщі, Грузії і України.
Весною 2018 р. відбудуться перші навчальні візити викладачів ЖДТУ – учасників
проектної команди до партнерських університетів країн ЄС.
Впродовж 19.11-02.12.2017 викладачі гірничо-екологічного
факультету, представники кафедр гірничого профілю:
кафедра
розробки
родовищ
корисних
копалин
ім. проф. Бакка М.Т. – доц. Кальчук С.В., доц. Хоменчук О.В.,
доц. Коробійчук В.В. та кафедри маркшейдерії –
доц. Соболевський Р.В., доц. Іськов С.С., ст. вик. Мамрай В.В.
пройшли двотижневе стажування на базі Інституту відкритих
гірничих робіт, Технічного університету «Гірнича академія»
м. Фрайберг (Німеччина). Даний захід відбувся в рамках
реалізації в ЖДТУ проекту «Еразмус +/Мобільність».
Під час перебування представники ЖДТУ провели лекційні заняття, презентації для
студентів магістрантів партнерського ВНЗ. Навесні 2018 р. очікується візит викладачів
університету партнеру до ЖДТУ.
В рамках міжнародної програми «Erasmus+» відбувалося
стажування в одному з провідних гірничих вишів Європи та
Світу – Технічному університеті «Фрайберзька гірнича
академія» (м. Фрайберг, Німеччина). В ході якого
співробітники гірничо-екологічного факультету ЖДТУ
ознайомилися з: особливостями підготовки бакалаврів,
магістрів та аспірантів гірничих спеціальностей, процедурою
підготовки та захисту подвійного диплому кандидата наук,
особливостями проходження виробничих та переддипломних
практик.
Старший викладач кафедри міжнародної економіки ЖДТУ, к.е.н.
Валентина
Ксендзук
проходить
9-місячне
стажування
в
Познанському економічному університеті (Польща) в рамках участі в
стипендіальній програмі ім. Лейна Кіркланда.
Програмою стажування передбачено відвідання занять для
студентів з дисциплін спеціальностей «Облік та фінанси»,
«Міжнародні економічні відносини», а також участь в конференціях,
семінарах на базі приймаючого ВНЗ.
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Відбувся
візит
представників
Житомирського
державного
технологічного
університету
до
Лілльського католицького університет
та ISA Lille за програмою академічної
мобільності Erasmus+.
В рамках програми візиту відвідали
інститут електроніки, мікроелектроніки
та нанотехнологій. Одним із пріоритетних напрямів дослідження якого є безпілотні літальні
апарати. Побували у лабораторії інституту ISA з виробництва продуктів харчування та
дослідження іх якості. Саме в таких лабораторіях навчаються й наші студенти за
магістерською програмою «Major in sustainable management of pollution».

Участь у Міжнародному проекті для студентів-програмістів
з усієї Європи

В цьому році у проекті приймали участь 17 команд з різних
країн: України, Росії, Австрії, Нідерландів. До складу нашої
команди увійшло 8 учасників – четверо студентів нашого
університету та четверо з Роттердамського університету
прикладних наук. Разом вони розробляли веб-сайт для компанії
AAAdvies.
Проект дозволяє учасникам випробувати свої сили у створенні
справжніх розробок з реальними замовниками. Окрім роботи, пов’язаної з програмуванням
вони відвідують лекції професорів Роттердамського університету про взаємозв’язок
IT-індустрії та бізнесу, знайомляться з визначними місцями міста, а також спілкуються з
новими знайомими.
В рамках проекту Еразмус+/Мобільність троє студентівмагістрантів 1 курсу зі спеціальності «Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології» навчаються в Університеті
Країни Басків в м. Більбао, що в Іспанії. Протягом навчального
семестру студенти відвідують заняття, працюють над курсовими
проектами та магістерською роботою.
Академічний координатор в ЖДТУ програми «Erasmus+/
International Credit Mobility» доцент Коваль А.В. пройшов
тижневе стажування в Університеті Країни Басків.
Програма передбачає місячну стипендію у розмірі 800 € та покриває транспортні витрати.
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В рамках реалізації програми ERASMUS+: мобільность викладачів у вищій школі,
Житомирський державний технологічний університет відвидали 2 викладачі Технічного
університету міста Ліберець (TUL, Чеська республіка). Протягом перебування, колегами
було проведено презентацію TUL і факультету Мехатроніки, прочитано 8 лекцій
англійською мовою для студентів та магістрантів, присвячених сучасним напрямкам
побудови та дослідження сервісних роботів, а також організації керування об'єктами з
розподіленими параметрами. Обговорювалися питання залучення студентів та аспірантів до
навчання та досліджень в TUL за напрямом мехатроніки та робототехніки.

Координаційна нарада по проекту ЕРАЗМУС+
в Вищій школі м. Лілль (ISA LILLE)
Впродовж двох років ЖДТУ реалізовує спільно із Вищою школою м. Лілль, Франція
(ISA Lille) проект Еразмус+/Мобільність.
Протягом 13-17 листопада на базі французького ВНЗ відбулася координаційна нарада
керівників проекту. Сторони обговорили поточний стан виконання проекту, підготували
матеріали щодо фінального звіту. Було досягнуто домовленості щодо подачі нової проектної
заявки на 2018-2020 н.р., а також підготовки нових спільних проектів, зокрема
Еразмус+/КА2.
В рамках даного проекту 4 студентів гірничо-екологічного факультету спеціальностей
екологічного профілю проходять навчання в партнерському ВНЗ за магістерською
програмою. Під час перебування вдалося зустрітися із нашими студентами, які зараз
навчаються в Ліллі, відвідати їх заняття.
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ПРОФСПІЛКОВА
ОРГАНІЗАЦІЯ
СТУДЕНТСЬКЕ
ЖИТТЯ
ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ВИКЛАДАЧІВ ТА СПІВРОБІТНИКІВ ЖДТУ
Протягом року викладачі та співробітники університету мали можливість отримати від
первинної профспілкової організації матеріальну допомогу на оздоровлення та у зв’язку із
скрутним фінансовим станом, у зв’язку з трагічними подіями у сім’ї.
НОВОРІЧНІ СВЯТА ДЛЯ ДІТЕЙ СПІВРОБІТНИКІВ ТА ВЕТЕРАНІВ ЖДТУ.
ПРИВІТАННЯ ЖІНОК, ЩО ПРАЦЮЮТЬ В УНІВЕРСИТЕТІ, А ТАКОЖ ЖІНОК-ВЕТЕРАНІВ НАШОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ДО МІЖНАРОДНОГО ЖІНОЧОГО ДНЯ 8 БЕРЕЗНЯ.
ПРИВІТАННЯ КОЛЕКТИВУ З ВЕЛИКОДНІМИ СВЯТАМИ

ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ВШАНУВАННЯ ВЕТЕРАНІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ
ДО ДНЯ ПЕРЕМОГИ 9 ТРАВНЯ.

НАДАННЯ СПІВРОБІТНИКАМ БІЛЕТІВ ДО ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ, ФІЛАРМОНІЇ ТА ДО
КІНОТЕАТРУ

56

ДОПОМОГА У ОРГАНІЗАЦІЇ ДНІВ ФАКУЛЬТЕТІВ, ПРЕМІЮВАННЯ СПІВРОБІТНИКІВ НА ДЕНЬ
УНІВЕРСИТЕТУ ТА ДНІ ФАКУЛЬТЕТІВ
ВІТАННЯ ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ З ДНЕМ ОСВІТЯНИНА

ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДПОЧИНКУ ДЛЯ СПІВРОБІТНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ

ТАКОЖ ПРОТЯГОМ РОКУ КОЛЕКТИВ УНІВЕРСИТЕТУ МАВ МОЖЛИВІСТЬ
ВІДВІДАТИ РЯД ЕКСКУРСІЙ
ФЕСТИВАЛЬ ДЕРУНА У М. КОРОСТЕНЬ

ЕКСКУРСІЯ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

ЕКСКУРСІЇ ДО М. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ТУР ВИХІДНОГО ДНЯ ДО ЗАКАРПАТТЯ
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СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ
СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА ДОКТОРАНТІВ ЖДТУ
Профспілкова організація - 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
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.
У 2017 ріці виплачено матеріальної допомоги студентам на суму 130000,00 грн.,
оздоровлено і залучено до поїздок 830 студентів. Більше 1000 студентів відвідали заходи, які
організовував профком.
ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФКОМУ ЖДТУ:
НАГОРОДЖЕННЯ ТАЛАНОВИТИХ СТУДЕНТІВ

ПРОВЕДЕННЯ ЗУСТРІЧЕЙ ЗІ СТУДЕНТАМИ

ВІТАННЯ СТУДЕНТІВ З НАГОДИ РІЗНИХ СВЯТ

УЧАСТЬ У МАСОВИХ ЗАХОДАХ

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЯ
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ЗАПУСК ПРОГРАМИ MENTOR 4.0
1 вересня відбулося їх перше знайомство зі своїми менторами.
Змучені чотирденним тренінгом “Mentors 4.0”, новоспечені ментори нарешті
отримали можливість використання отриманих навичок на реальній
практиці.
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.

ТУРНІР З КІБЕРСПОРТУ
Кіберспорт набирає все більшу популярність серед молоді. Наші
студенти не виключення, тому командою ОСС було організовано
змагання з Кіберспорту для студентів ЖДТУ. Турнір проводився з
найпопулярніших ігор- CS-GO, Dota2.

ПРОЕКТ ПЕРШОКУРСНИКІВ «СВЯТО В ЖДТУ»
Проект здійснений за допомогою менторів. Оскільки всі студенти
люблять відпочивати та весело проводити свій вільний час, ми
започаткували проект в якому групи першокурсників могли
запропонувати вже заздалегідь підготовлене свято, та найкраще було
проведено в університеті.

ТРЕНІНГИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВІД ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Для розвитку студентів як громади було проведено ряд тренінгів
для посилення знань у сфері прав та обов’язків громади. Зокрема,
«Активізація та самоорганізація громадян», «Якою має бути
виборча реформа в Україні», «Гра-моделювання ситуації «Доступ
до гуртожитків 24/7»», «Комунікація виборних осіб з громадою
через інструменти участі громадян для впливу на прийняття
рішень», що дозволило розвинути у студентів комунікативні
навики та закріпити здобутті знання.

КВЕСТ НА HALLOWEEN
Нереально крутий формат проведення квесту. Студенти, які
приймають участь в квесті могли залишитися ввечері в
університеті після закриття, та розшукувати артефакти заховані
в аудиторіях, та при цьому намагатися не потрапити до рук
чудовиськ.
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ТРЕНІНГ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
«ГРОМАДА – ВЕЛИКА СИЛА»
Не секрет, що існує ряд проблем студентів з боку влади, та не
всі студенти знають, що вони – це велика сила, яка має великий
вплив для прийняття рішень.

ЗАПУСК ПРОЕКТУ «БІЗНЕ ІНКУБАТОР YEP»
Досить перспективний проект, який допомагає студентам
випробувати себе у бізнесі та підприємстві. Проект вже
запущений в багатьох університетах України. ЖДТУ теж не
залишився в стороні і завдяки команді Органів студентського
самоврядування проект «Бізне інкубатор YEP» було запущено в
ЖДТУ.

БЛАГОДІЙНА АКЦІЯ «ЧАС ДОБРА»

Студентами та викладачами було зібрано речі гуманітарної
допомоги пораненим бійцям АТО. Та командою ОСС речі було
доставлено до госпіталю. Акція, яка вже була проведена минулого
року на факультеті економіки та менеджменту завдяки органам
студентського самоврядування поширилася на весь університет та
на факультети.

ТРЕНІНГ – ІНСТРУМЕНТИ УЧАСТІ ГРОМАДЯН
ДЛЯ ВПЛИВУ НА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
Командою органів студентського самоврядування проведено
тренінг «Інструменти участі громадян для впливу на прийняття
рішень», з метою покращення знань молоді, які мають бажання
змінити суспільство на краще.

DANCE BATLE
Проект, який вже другий рік проводиться в нашому
університеті до дня студента. DANCE BATLE, вже який раз
залишає лише позитивні емоції та набуває популярності для
проведення його на міському рівні.

ДОМІНАНТИ СТУДЕНТСЬКОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
Представники органів студентського самоврядування взяли участь у
VІ Міжнародній студентській конференції «Домінанти студентського
самоврядування: захист прав студентів та сприяння якості освіти», яка
проходила у м. Переяслав-Хмельницький.
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БЛАГОДІЙНИЙ ЯРМАРОК

В ЖДТУ протягом багатьох років вже стало традицією дарувати дітям радість. Дітям, що
знаходяться в Тетерівському дитячому будинку-інтернаті.
5 грудня 2017 р. студенти та викладачі ФЕМ провели благодійний ярмарок: зібрані кошти
будуть спрямовані на придбання новорічних подарунків для особливих дітей.
Ми вдячні всім, хто взяв участь та підтримав наше бажання допомагати.
Людина починається з добра і добром освячується.

БЛАГОДІЙНА АКЦІЯ-ЯРМАРОК
«ДОБРОМ ПРИМНОЖИМО ДОБРО»

21 листопада 2017 р. в Житомирському державному технологічному університеті
студентським активом за підтримки ректорату і органів студентського самоврядування було
проведено благодійну акцію-ярмарок “Добром примножимо добро”.
Захід було організовано з метою збору коштів для привітання зі святом Святого Миколая
вихованців підшефної спецшколи-інтернату, с. Потіївка. На ярмарку було представлено
смаколики, які були приготовлені власноруч студентами університету.

«ВІД СЕРЦЯ ДО СЕРЦЯ»
ПЕРЕДНОВОРІЧНІ ПОЇЗДКИ ДО ДИТЯЧИХ БУДИНКІВ

За традицією, яка склалась в ЖДТУ, викладачі та студенти університету відвідують дитячі
будинки та вітають дітей з новорічними святами. Протягом 21-26 грудня 2017 року відбулися
поїздки до Дитячого розподільника (м. Житомир), Дитячого будинку у с. Гришківці,
Спеціалізованої школи-інтернату с.м.т. Потіївка, Кмитівської спеціальної загальноосвітньої
школи-інтернату та Тетерівського дитячого будинку-інтернату. На зібрані кошти студентів,
викладачів та спонсорів, вихованцям подарували солодкі подарунки, іграшки, набори для
творчості, одяг. Неймовірно радісно дітьми та їх вихователями була сприйнята новорічна
вистава-спектакль, яку написали та представили наші студенти.

61

НАВЧАННЯ
НАУКА
МОБІЛЬНІСТЬ
FREETIME
ПРЕДСТАВНИКИ ЖДТУ ЗІБРАЛИ ПОНАД
2 ТИСЯЧІ КНИГ ДЛЯ ЖИТОМИРСЬКИХ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Студенти, професорсько-викладацький склад, студентський
профком і студентський ректорат, а також друзі університету за
два тижні зібрали більше двох тисяч книг, які 28 квітня передали
військовослужбовцям у військову частину, що розташована у
селищі Гуйва.

ВОКАЛЬНИЙ АНСАМБЛЬ «АКОРД»
ОТРИМАВ ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА
На ХІІІ Всеукраїнському літературно-музичному фестивалі
«Розстріляна молодість», який проходив у м. Житомир, вокальний
ансамбль «Акорд» отримав Диплом лауреата.

ПЕРЕМОГА НА ФЕСТИВАЛІ «ЗОРЯНІ НАДІЇ»
Фестиваль «Зоряні надії», який відбувся у березні в
м. Житомирі приніс перемогу нашим студентам: 1 місце в номінації
«Художнє слово» здобула Дарія Безман; 1 місце в номінації
«Театральний жанр» отримав студентський театр ЖДТУ у складі
Олександра Ревуцького та Владислави Орел.

І ЗНОВУ ПЕРЕМОГА НА ФЕСТИВАЛІ «МУЗИЧНЕ
СУЗІР’Я УКРАЇНИ»
У квітні 2017 року у місті Дніпро проходив
Всеукраїнський фестиваль «Музичне сузір'я
України», участь у якому взяли і наші
студенти. У номінації «Вокальний спів» наші
студенти отримали високі нагороди: Євген
Кравчук – 1 місце; Надія Максимчук –
3 місце.

НАШІ СТУДЕНТИ НАЙКРАЩІ У
ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ БАГАТОЖАНРОВОМУ
КОНКУРСІ МИСТЕЦТВ «ЄДНАЄМО СЕРЦЯ»
У Вінниці на Всеукраїнському багатожанровому конкурсі мистецтв
«Єднаємо серця» 1 місце в номінації «Художнє слово» здобула Дарія
Безман; а в номінації «Театральний жанр» дует Олександр Ревуцький
та Дарина Безман здобули 2 місце.
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ГРАН-ПРІ І КУБОК ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
В РУКАХ СТУДЕНТА ЖДТУ
У місті Києві в жовтні 2017 року проходив Міжнародний пісенний
фестиваль «Доля», який приніс перемогу нашим студентам. За
результатами виступів Гран-прі і кубок президента України здобув
Євген Кравчук, а Михайло Гнип посів 3 місце.

У ЛИСТОПАДІ ПІСЕННІ НАГОРОДИ
ПАДАЛИ В РУКИ СТУДЕНТІВ ЖДТУ
21 листопада у обласному центрі відбувся ХІІ Відкритий
фестиваль студентської творчості «Листопад–FEST».
У номінації «Авторська пісня» Артур Корніюк виборов
1 місце; у номінації «Вокал» Надія Максимчук здобула
2 місце, у номінації «Вокальний дует» – Вероніка Гнітецька
та Андрій Євдощук завоювали 3 місце.

АВТОРСЬКА ПІСНЯ ПРИНЕСЛА
АРТУРУ КОРНІЮКУ ПЕРЕМОГУ
У м. Рівному відбувся VI Всеукраїнський студентський
фестиваль естрадної пісні «Пісня буде поміж нас». 1 місце і
диплом лауреата в номінації «Авторська пісня» здобув Артур
Корніюк, в номінації «Вокал» отримали диплом Гнітецька
Вероніка та Максимчук Надія.

БАСКЕТБОЛІСТИ З ЖДТУ ПРОЙШЛИ
У ФІНАЛ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ
ПЕРШОЇ ЛІГИ

У Коростені на Житомирщині протягом 7-8 квітня
проходив півфінал Першої ліги України з баскетболу.
Команда БК “Коростень-МДФ, ЖДТУ” посіла І місце в
змаганнях і вийшла до фіналу Чемпіонату України
Першої ліги-2017.

КУБОК УКРАЇНИ З БАСКЕТБОЛУ
СЕРЕД ЖІНОК ПРОЙШОВ У ЖДТУ
Кубок України з баскетболу серед жіночих команд,
який
стартував 18-19 листопада 2017, проведено у
спортивному комплексі ЖДТУ.
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НА ЧЕМПІОНАТІ УКРАЇНИ З БОРОТЬБИ САМБО СТУДЕНТИ
ЖДТУ ЗАВОЮВАЛИ ПРИЗОВІ МІСЦЯ
З 3 по 5 лютого в Одесі проходив молодіжний чемпіонат
України зі спортивного та бойового самбо.
У складі збірної команди Житомирської області на цих
змаганнях серед переможців були студенти ЖДТУ – це Гапон
Вікторія (ІІ місце), Гринчук Владислав (ІІІ місце), Михайлов
В'ячеслав (ІІІ місце).

ПЕРЕМОГА НА XV ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ ТУРНІРІ
З ДЗЮДО
У Луцьку 11-12 лютого проходив XV Всеукраїнський турнір з дзюдо,
присвячений пам’яті загиблим воїнам-афганцям інтернаціоналістам.
У ваговій категорії до 90 кг, цих змагань, перше місце виборов студент
ЖДТУ Кучава Івері.

НА ЧЕМПІОНАТІ ЄВРОПИ
З БОРОТЬБИ САМБО – БРОНЗОВА НАГОРОДА
Студентка
ІІ
курсу
гірничо-екологічного
факультету
Житомирського державного технологічного університету Вікторія
Гапон здобула бронзову нагороду на чемпіонаті Європи з боротьби
самбо, який відбувся 21 квітня 2017 року у м. Прага (Чехія).

3-тє МІСЦЕ У ЕСТАФЕТІ 4х400 МЕТРІВ КОМАНДНОГО
ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ
У Києві на НСК “Олімпійський” 20 травня проходив
Командний чемпіонат України з легкої атлетики серед
дорослих, молоді, юніорів та юнаків з естафетного бігу.
У складі естафетної команди на дистанції 4х400 метрів
бронзову
нагороду
вибороли
студент
факультету
інформаційно-комп’ютерних технологій Черняєв Ілля та
співробітник кафедри фізичного виховання та спорту
Житомирського державного технологічного університету
Острогляд Андрій.
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ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ
СЕРЕД ДОРОСЛИХ
У Кропивницькому на стадіоні “Зірка” 5 липня
розпочався Чемпіонат України з легкої атлетики серед
дорослих. У складі збірної команди Житомирської області
на Чемпіонаті виступали Черняєв Ілля – студент
факультету інформаційно-комп’ютерних технологій та
Острогляд Андрій – викладач кафедри фізичного
виховання та спорту ЖДТУ, які посіли 4 місце у
естафетному бігу 4х400 метрів.

ЮРІЙ СМІРНОВ –
АБСОЛЮТНИЙ ЧЕМПІОН УКРАЇНИ
2 лютого у більярд-клубі “Арена” проходив чемпіонат
України по комбінованій піраміді та матч-турнір за звання
абсолютного чемпіона України, в якому зустрілися Артур
Півченко, Юрій Смірнов і Володимир Перкун.
Перемогу здобув студент ЖДТУ – Юрій Смірнов.

3-тє МІСЦЕ У КОМАНДНОМУ ЗАЛІКУ
НА ХІІІ ЛІТНІЙ УНІВЕРСІАДІ УКРАЇНИ-2017 З БІЛЬЯРДУ
У Національному університеті фізичного виховання і
спорту України 8 квітня відбулося урочисте відкриття
змагань ХІІІ літньої Універсіади України-2017 з більярду,
які вперше увійшли до програми головних студентських
змагань дворіччя.
У командному заліку Житомир зайняв ІІІ місце – після
команд Києва та Хмельницького.
До складу житомирської команди увійшли студенти
ЖДТУ – Юрій Смірнов та Микола Зайченко.

СРІБНА НАГОРОДА НА ЧЕМПІОНАТІ УКРАЇНИ
З БІЛЬЯРДНОГО СПОРТУ СЕРЕД ЮНІОРІВ
27-30 квітня у Кривому Розі проходив Чемпіонат України з
більярдного спорту “Комбінована піраміда ”.
Зокрема, студент факультету інформаційно-комп’ютерних
технологій
Житомирського
державного
технологічного
університету Микола Зайченко виборов срібну нагороду у
змаганнях Чемпіонату серед юніорів.
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СТУДЕНТ ЖДТУ ЗДОБУВ «ЗОЛОТО» КУБКУ ПОДІЛЛЯ
З ПАУЕРЛІФТИНГУ
Протягом 3-4 березня у м. Шепетівка проходив Кубок
Поділля з пауерліфтингу, на якому успішно виступив
студент Житомирського державного технологічного
університету Олександр Трондюк.
Зокрема, у ваговій категорії до 75 кг він зайняв І місце
серед юніорів та чоловіків у тязі.

СТУДЕНТИ І ВИКЛАДАЧ ЖДТУ ВИБОРОЛИ НАГОРОДИ
НА ЧЕМПІОНАТІ УКРАЇНИ З ПАУЕРЛІФТИНГУ
7-9 квітня у Києві проходив чемпіонат України з
пауерліфтингу та окремих його вправ.
Команда спортсменів «CRAZY JACKS» з Житомира стала
найсильнішою в Україні. Свій значний вклад у командну
першість
зробили
і
представники
Житомирського
державного технологічного університет. У особистому заліку
наші спортсмени показали такі результати: І місце –
Трондюк Олександр, ІІ місце – Кузьмук Андрій, ІІ місце –
Ткачук Андрій

ОЛЕКСАНДР ТРОНДЮК ПЕРШИЙ
У ВАГОВІЙ КАТЕГОРІЇ ДО 75 кг
На турнірі з жиму лежачи та станової тяги, який проходив
3 червня у Луцьку, студент ЖДТУ Олександр Трондюк завоював
І місце серед чоловіків у ваговій категорії до 75 кг, а також
ІІІ місце в абсолютній першості. Спортсмен показав результат 275 кг.

ВІДКРИТИЙ МІСЬКИЙ ТУРНІР
З БАДМІНТОНУ В ЖДТУ
До Дня Перемоги на базі Житомирського державного
технологічного університету провели Відкритий міський
турнір з бадмінтону. Змагання зібрали більше півсотні
учасників із Вінниці, Рівного, Житомира, Бердичева та
Черняхова.
ІІІ місце в змаганнях здобув декан факультету
інформаційно-комп’ютерних технологій Морозов Андрій
Васильович.
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ПЕРЕМОГА СТУДЕНТІВ
НА ЧЕМПІОНАТІ МІСТА З ШАХІВ
Протягом 28-30 квітня проходив відкритий командний чемпіонат
міста з шахів “Кубок Г.О. Готовчиця”, участь в якому взяли
студенти Житомирського державного технологічного університету.
Зокрема, у складі команди ЖДТУ виступали: Засимович Денис –
перша дошка, перше місце; Трохименко Денис – друга дошка,
перше місце; Хомчук Максим – третя дошка, третє місце; Полонська
Наталія – четверта дошка.

СВЯТКУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДНЯ
СТУДЕНТСЬКОГО СПОРТУ
Щороку 20 вересня відзначається Міжнародний день студентського спорту, який
започатковано Генеральною конференцією ЮНЕСКО за ініціативою Міжнародної
федерації студентського спорту (FISU).
З нагоди цього дня у Житомирському державному технологічному університеті провели
різноманітні спортивні заходи, змагання, флешмоб та круглий стіл за участі кращих
спортсменів університету, призерів чемпіонатів світу, чемпіонатів Європи та чемпіонатів
України.

КОМАНДА ЖДТУ З ТЕНІСУ ВИСТУПАТИМЕ
У СУПЕРЛІЗІ УКРАЇНИ
Команда Житомирського державного технологічного університету з настільного тенісу за
результатами чотирьох турів посіла ІІ місце у Вищій лізі Клубного Чемпіонату України.
Крім цього, команда ЖДТУ виборола право виступати у Суперлізі України.
Тренує команду старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту ЖДТУ
Одноворченко Ігор Володимирович.
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ЧЕМПІОНАТ ОБЛАСТІ З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ
У Бердичеві 30 травня проходив Чемпіонат
Житомирської області з легкої атлетики.
На дистанції 100 метрів серед чоловіків
чемпіоном став студент факультету інженерної
механіки
Житомирського
державного
технологічного
університету
Шелесько
Ростислав з результатом 10,6 сек.
Другим, на цій же дистанції, був Черняєв
Ілля – студент факультету інформаційнокомп’ютерних технологій ЖДТУ. Він показав час
10,7 сек.
На дистанції 200 метрів І місце виборов викладач кафедри фізичного виховання та
спорту ЖДТУ Острогляд Андрій. Його результат – 23,0 сек.

СТУДЕНТ ЖДТУ ЗАВОЮВАВ «СРІБЛО» НА ЗМАГАННЯХ
З ДЗЮДО І ВИКОНАВ НОРМАТИВ
«МАЙСТРА СПОРТУ УКРАЇНИ»
У Луцьку проходив Чемпіонат України з дзюдо серед
юніорів,
на
яких
успішно
виступив
студент
Житомирського
державного
технологічного
університету Владислав Гринчук.
У ваговій категорії до 81 кг Владислав Гринчук
виборов «срібло», а також виконав норматив «Майстра
спорту України».

СРІБНА НАГОРОДА НА МОЛОДІЖНОМУ ЧЕМПІОНАТІ
УКРАЇНИ ЗІ СПОРТИВНОГО ТА БОЙОВОГО САМБО
У лютому 2017 року в м. Одесі відбувся молодіжний
чемпіонат України зі спортивного та бойового самбо, в
якому взяли участь і наші спортсмени.
Студентка
гірничо-екологічного
факультету
Житомирського державного технологічного університету
Вікторія Гапон виборола ІІ місце у своїй ваговій категорії.
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НА ЧЕМПІОНАТІ УКРАЇНИ З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ
ІІ місце ПОСІВ СТУДЕНТ ЖДТУ
На Чемпіонаті України з легкої атлетики у
приміщенні серед дорослих та молоді у м. Суми,
студент
факультету
інженерної
механіки
Житомирського
державного
технологічного
університету Шелесько Ростислав посів у бігу на
200 метрів. Його результат – 22,25 с.

У ЖДТУ ВИЗНАЧИЛИ КРАЩУ БАСКЕТБОЛЬНУ КОМАНДУ
ШКОЛЯРОК В ОБЛАСТІ
У
спорткомплексі
університету
протягом
3-5 березня відбулися фінальні змагання з баскетболу
серед
дівчат
у
заліку
«Спортивних
ігор
школярів області 2016-2017 н.р.». Перемогу здобула
команда міста Житомира.
Головний суддя змагань – викладач кафедри
фізичного виховання та спорту ЖДТУ Крупенін Олег
Миколайович.

У 2017 РОЦІ ВИКОНАЛИ НОРМАТИВ:
Майстра спорту України
Кандидата у майстри спорту
ТРОНДЮК ОЛЕКСАНДР
(пауерліфтинг)

ШЕЛЕСЬКО РОСТИСЛАВ
(легка атлетика)

ГРИНЧУК ВЛАДИСЛАВ
(дзюдо)

ГАПОН ВІКТОРІЯ
(боротьба самбо)

СМІРНОВ ЮРІЙ
(спортивний більярд)

ЗАМКОВИЙ АНАТОЛІЙ
(настільний теніс)
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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

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
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