
Конкурс на переведення на вакантні місця державного замовлення 
 
 Шановні студенти денної та заочної форм здобуття освіти, що навчаються на місцях, які 
фінансуються за кошти фізичних (юридичних) осіб (на договірній основі) 
 
Оголошується конкурс на переведення на вакантні місця державного замовлення. Для участі у 
конкурсі претенденти мають подати до деканату/ дирекції перелік документів відповідно до 
"Положення  про переведення  здобувачів вищої освіти  на  вакантні  місця  державного замовлення 
в Житомирському державному університеті імені Івана Франка" 
(https://zu.edu.ua/offic/pol_perevedennya_st.pdf) 
 
 Заява з повним комплектом документів, погодженням декана факультету/ директора навчально-
наукового інституту та відміткою з бухгалтерії про відсутність заборгованості по оплаті за 
навчання подається в навчальний відділ секретарю комісії (207 кабінет центрального корпусу). 
 
Кінцевий термін подачі заяв – 09 вересня 2022 року 
 
 

Спеціальність Освітній 
рівень 

Курс Кількість 
вакантних місць 

ДЕННА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ 
Навчально-науковий інститут філології та журналістики 

014.01 Середня освіта (Українська мова і летература) бакалавр ІІІ 1 
035.034 Філологія (слов’янські мови та літератури  
(переклад включно), перша – російська) 

бакалавр ІІІ 2 

Історичний факультет 
081 Право бакалавр ІІ 1 
014.03 Середня освіта (Історія) бакалавр ІІІ 1 
032 Історія та археологія магістр ІІ 1 

Навчально-науковий інститут іноземної філології 
014.021 Середня освіта (Англійська мова і література ) бакалавр ІІІ 1 
014.021 Середня освіта (Англійська мова і література ) 
СТН 

бакалавр ІІІ 1 

035.041 Філологія (германські мови та літератури 
(переклад включно), перша - англійська) 

бакалавр ІІІ 1 

014.021 Середня освіта (Англійська мова і література ) магістр ІІ 1 
035.041 Філологія (германські мови та літератури 
(переклад включно), перша - англійська) 

магістр ІІ 1 

035.043 Філологія (германські мови та літератури 
(переклад включно), перша - німецька) 

магістр ІІ 1 

Природничий факультет 
091 Біологія бакалавр ІІ 1 
102 Хімія бакалавр ІІІ 1 
102 Хімія СТН бакалавр ІІІ 1 
014.07 Середня освіта (Географія) бакалавр ІІІ 1 
091 Біологія  бакалавр ІІІ 1 
014.06 Середня освіта (Хімія) магістр ІІ 1 

Навчально-науковий інститут педагогіки 
013 Початкова освіта бакалавр ІІІ 1 
013 Початкова освіта СТН бакалавр ІІІ 1 
012 Дошкільна освіта бакалавр IV 1 
013 Початкова освіта СТН бакалавр IV 1 

Соціально-психологічний факультет 
016.01 Спеціальна освіта (логопедія) бакалавр ІІ 1 
231 Соціальна робота СТН бакалавр ІІІ 2 

Факультет фізичного виховання і спорту 

https://zu.edu.ua/offic/pol_perevedennya_st.pdf


014.11 Середня освіта (Фізична культура) бакалавр ІІ 1 
017 Фізична культура і спорт  бакалавр ІІІ 1 
017 Фізична культура і спорт СТН бакалавр ІІІ 1 
014.11 Середня освіта (Фізична культура) магістр ІІ 2 

ЗАОЧНА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ 
Соціально-психологічний факультет 

016.01 Спеціальна освіта (логопедія) бакалавр ІІ 1 
  
 
 Примітка: Переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за контрактом за рахунок 
коштів фізичних (юридичних) осіб на навчання за державним замовленням до закінчення ними 
першого курсу не дозволяється. За умови наявності студентів пільгових категорій на першому курсі 
дане питання може розглядатися Міністерством освіти і науки України, у межах державного 
замовлення відповідного року. 
 
Засідання комісії з переведення здобувачів вищої освіти на вакантні місця державного замовлення  
відбудеться 12.09.2022 р.  
 
З повагою, Ректорат 
01.09.2022 р. 
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