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Організація поїздок для студентів в 2021 році 
(Карпати, Закарпаття, Залізний порт)

Участь студентів у прибиранні території гуртожитків від снігу

Участь в Дні пам’яті та примирення, біля Монумента Слави

ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ
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Підтримка студентських університетських команд та спортсменів різних видів спорту 
на змаганнях 

Формування команди для веслування на човнах Драгонбот.
Участь у Кубку V Фестивалю з веслування на човнах-драконах «Поліський Дракон». 

Команда Житомирської політехніки – володар Кубку 2021!

Організація вітання дівчат та 
жінок університету з 

Міжнародним жіночим днем у 
вигляді солодких подарунків

Проведення протягом року традиційних 
розіграшів для студентів Житомирської 

політехніки
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Привітання дітей студентів з нагоди 
Новорічних свят

Нагородження студентів-
переможців чемпіонату з 

підтягувань фірмовою продукцією 
профспілки

Організація безкоштовного 
прокату студентами велосипедів, 

спальних мішків, карематів, 
палаток, придбаних за кошти 

університету

Крім того, профспілка студентів
Житомирської політехніки:
 надає матеріальні допомоги;
 преміює студентів;
 бере участь в організації Днів
факультетів;

 бере участь у благодійних акціях (донор
крові, збір речей для безпритульних,
дитячих будинків);

 проводить збори зі студентами в
гуртожитках;

 перевіряє стан кімнат студентів та
нагороджує різними подарунками тощо.



КОМАНДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ –
ВДРУГЕ ВОЛОДАР КУБКУ «ПОЛІСЬКИЙ ДРАКОН»

18 вересня 2021 року у Гідропарку відбувся
Всеукраїнський спортивно-оздоровчий фестиваль з
веслування на човнах «Дракон» «Поліський Дракон».
У змаганнях взяла участь 31 команда з міста Житомира та
різних регіонів України. Кількість учасників – понад
400 осіб.

Традиційно на фестивалі змагалася команда
Житомирської політехніки. Змагання цього року були
напруженими як ніколи, оскільки саме наша команда
володар Кубку «Поліський дракон» попереднього року.
Запливи відбувались на дистанціях 200 м та 1000 м.

За результатами змагань команда Житомирської
політехніки підтвердила своє право на володіння цим
поважним трофеєм серед аматорських команд

Житомирська політехніка – переможець Кубку «Поліський дракон» 2021 року.
Перемогу для команди університету вибороли Сич Сергій (капітан команди), Гресь

Марина, Коломійчук Віктор, Форманюк Анна, Савіцький Владислав, Олійник Олександр,
Камських Олександр, Теленков Максим, Брежнєв Віталій, Бахмат Вероніка, Шарий
Владислав, Іванова Анна та Савінська Каріна
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