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«Історію можна добре написати тільки у вільній країні»                                                       
       Вольтер  



Чи знаєш ти, 
що… 

Вивчай та відновлюй загублене 
минуле разом з нами ! 



Імператор Микола І так 
ненавидів опери Глінки, 
що замість ув’язнення в 
карцері для офіцерів, які 
провинилися, він дозволяв 
вибирати 
прослуховування опер 
композитора. Він вважав, 
що жахливішого 
покарання бути не може!!! 



Під час англо-бурської 
війни (Південна Африка) в 
1899-1902 роках, 
командир одного із загонів 
бурів, українець Юрій 
Будяк, врятував від 
розстрілу одного молодого 
англійського журналіста. 
Згодом останній допоміг 
Ю.Будяку вступити до 
Оксфордського 
університету. Англійського 
журналіста звали .... 
Вінстон Черчілль!!! 



При розкопках руїн 
Месопотамії були виявлені 
посудини, у яких горлечко 
запечатане, а в середині 
знаходився циліндр з міді і 
залізний стрижень. 
Припускають, що це 
прототип сучасних 
батарейок віком в 2,5 тисячі 
років. Експерименти 
підтвердили — при 
заповненні судин 
виноградним соком вони 
видають струм напругою до 
4 вольт!!! 



Цікаво? 
Тоді історичний факультет 

Житомирського 
державного університету 

чекає на тебе! 



Ти отримаєш такі 
можливості: 



 

Отримати чудову професію і гарні знання! 

Демократичні ціни на навчання. 

Можливість сплачувати помісячно! 

Доступне і комфортне житло за помірні   ціни! 

Всі першокурсники гарантовано забезпечуються 

гуртожитком! 

Можливість дешево та смачно пообідати в їдальні! 

На історичному факультеті безкоштовна  

 

 
 



Безкоштовний доступ до університетських 

бібліотек та читальних залів! 

Участь у роботі наукових центрів та лабораторій 

факультету. 

Виїзд разом із науковцями інституту археології на 

археологічні дослідження, музейна та архівна  

практики. 

Реалізовувати себе як особистість у 

різноманітних гуртках, спортивних секціях. 

Брати участь у студентському КВК. 
 



Де ти будеш навчатися? 



Прекрасні й добре облаштовані аудиторії 







Сучасні й функціональні читальні зали 







Вільна Wi-Fi зона 



Хто буде навчати? 



  Високий рівень викладання студентам-
історикам   забезпечують : 

 7 докторів наук, професорів;  

 34 кандидати історичних наук, доценти. 



Ми на археологічних розкопках 



Ким станеш після навчання і 
де будеш працювати? 



Професійним археологом. 

 Вчителем історії. 

 Викладачем у технікумах, інститутах та     

університетах. 

Співробітником різноманітних музеїв, архівних 

установ, наукових організацій. 

спічрайтером та аналітиком.  

радником або іміджмейкером знаних політиків 

та громадських діячів 



 У політичних фондах, аналітичних центрах, у сфері 

бізнесу.  

туристичних фірмах та засобах масової інформації. 

Можеш зробити успішну кар’єру в органах  місцевого 

самоврядування, державної влади  та управління. 



вже став студентом  
історичного у Житомирі??? 



Європейські знання! Перспектива клас!  

Запрошує на навчання Вас! 
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