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Вступаючи на фізичний напрямок,
Ви можете обрати спеціальність з переліку:

• фізика – математика;
• фізика – інформатика;

• фізика – англійська мова.



Переваги фізичного напрямку
• За програмою подвійних дипломів можна здобути диплом європейського

зразку навчаючись паралельно у Польщі.

• Отримавши освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр, можна продовжити
навчання у магістратурі будь-якого провідного вузу України та зарубіжжя.

• Отримавши освітньо-кваліфікаційний рівень магістр, можна
працевлаштуватися на підприємстві ПАТ «Електровимірювач» (м. Житомир).

• Отримавши освітньо-кваліфікаційний рівень магістр, можна продовжити
навчання в аспірантурі за спеціальностями: 01.04.01«Фізика приладів,
елементів і систем», 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»,
01.04.07 «Фізика твердого тіла», 01.04.15 «Фізика молекулярних та рідких
кристалів» (м. Київ).

• Диплом кандидата фізико-математичних наук визнається в будь-якій науковій
установі світу з першого подання без додаткових іспитів та навчань.



Як стати фізиком? 

1. Здати ЗНО з української мови, математики 
та фізики/іноземної мови/хімії/біології 

2. Прийти на фізико-математичний 
факультет ЖДУ ім. Івана Франка 

3. Подати документи на спеціальність 
«Середня освіта (ФІЗИКА)» 

4. Здобути необхідні знання, вміння, навички 

5. Отримати диплом бакалавра 



Навчання 
висока якість підготовки фізиків із 

спеціалізаціями інформатика, математика, 
астрономія; 
можливість навчання за кошти державного 

бюджету із отриманням стипендії; 

Бакалаврат Магістратура Аспірантура 



Навчання 
забезпечення підручниками, навчальними 

посібниками, методичними розробками; 
сучасні фізичні лабораторії для проведення 

практичних і лабораторних занять 

лабораторія молекулярної фізики лабораторія електрики 



лабораторія радіотехніки лабораторія електротехніки 

лабораторія спеціального 
фізичного практикуму 

лабораторія методики 
викладання фізики 



лабораторія оптики лабораторія астрономії 

кабінет інноваційних методів навчання фізики  



Навчання 
особлива увага приділяється вивченню 

фахових дисциплін: фізика; вища 
математика; інформатика; астрономія; 
іноземна мова та моделювання фізичних 
процесів за допомогою ПК 
 
 



Навчання 

висококваліфіковані науково-педагогічні 
кадри; 



Самоосвіта та розвиток 

доступ до електронних ресурсів кафедри та 
електронної бібліотеки: project.zu.edu.ua, library.zu.edu.ua; 
олімпіади з фізики та астрономії; 
 гуртки за науковими інтересами. 

http://project.zu.edu.ua/
http://library.zu.edu.ua/


Проживання 

100% забезпечення місцем проживання; 
комфортні умови у студентських гуртожитках; 
буфет та студентська їдальня; 

 



Дозвілля 
концерти та флешмоби; 
подорожі, екскурсії, походи; 
конкурси та квести тощо. 

 
 



Астрономічні спостереження 



Працевлаштування 
Перспективи безкоштовного навчання в 

магістратурі та аспірантурі закордонних 
навчальних закладах та науково-дослідних 
інститутах, де вже працюють випускники 
попередніх років 
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Anatoliy Glushchenko, Associate Professor 
University of Colorado Colorado Springs, USA 

Volodymyr Sheremet, Postdoctoral 
Research Fellow, Bilkent University, 
Ankara, Turkey 

Yuriy Garbovskiy, Senior Research Associate 
University of Colorado Colorado Springs, USA 



Yuriy Zakrevskyy,  Associate Professor 
Cologne University of Applied Sciences, Köln, Germany 

Oleksandr Buchnev, Senior Researcher 
Optoelectronics Research Centre. University of Southampton, UK  

Platon Korniychuk, Senior Researcher 
Centre of Molecular and Macromolecular Studies of Polish 
Academy of Sciences, Łódź, Poland 15 



Вітюк О., Encord, Київ, Україна Словінський О., Ciklum, Київ, Україна   

Коваленко О. Infoplus, Житомир, Україна  

  

Веселовська Л., QAP, Житомир, Україна 
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Мошинський В. Exponential, Житомир, Україна 

Юзвик О., Netcraft, Tel-Aviv, Israel   Бобрик Т., Evry Norge, Amsterdam, Nederland 

Новицький О., Zinit Solutions, Україна  

17 



Морговський Михайло Борисович  

Генеральний директор Plarium Global Ltd – 
міжнародної компанії з розробки браузерних, 
мобільних та соціальних ігор. Центральний 
офіс в Ізраїлі, філії у Києві, Львові, Харкові, 
Миколаєві. У компанії працює близько 1000 
співробітників. 

Ракович Олександр Іванович  

Директор компанії "Полісся-продукт" 

18 



Швидкий Едуард  

Директор ДК «Газ України» 
Національної акціонерної компанії 
"Нафтогаз України". Кандидат 
економічних наук. 

Котенко Валерій Антонович  

Працівник апарату Президії НАН 
України, кандидат фізико-
математичних наук, старший 
науковий співробітник 
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Степанчиков ДмитроАбрамович  

Доцент кафедри фізики Житомирського 
державного університету імені Івана 
Франка, кандидат фізико-математичних наук 

Васильєва Регина Юхимівна 

Доцент кафедри охорони праці та цивільної 
безпеки Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, кандидат 
педагогічних наук 
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Наші студенти в Польщі 

Безкоштовна програма подвійних дипломів для 
студентів фізичного напрямку 21 



Топ-200 вузів України 
 

2013 
1. ЖДУ ім. І. Франка – 130 
2. ЖДТУ – 151 
3. ЖНАУ – 170 

2014 

2015 

1. ЖДУ ім. І. Франка – 130 
2. ЖДТУ – 146 
3. ЖНАУ – 168 

1. ЖДУ ім. І. Франка – 127 
2. ЖДТУ – 137 
3. ЖНАУ – 158 



https://zu.edu.ua/ 

https://www.facebook.com/zu.edu.ua 

вул. Велика Бердичівська, 40 
Житомир, Україна, 10008 
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