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Організація турніру для студентів “Just 
Dance Now | Tournament”

Створення логотипу та нового дизайну 
ОСС в соціальній мережі Instagram, 

сторінка @studgozpsu

Створення команди черлідингу з числа 
студентів для підтримки студентської 

футзальної команди у Відкритому 
чемпіонаті міста Житомира з футзалу

ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Проведення Челенджу від ОСС 
#ЦеЖ_Політехніка_Вдома на сторінці в 

Instagram, де кожен студент мав можливість 
розмістити власну історію про те, як 

проходить дистанційне навчання вдома

Участь у підготовці онлайн-випуску бакалаврів 2020 Державного університету 
«Житомирська політехніка», youtube-канал університету



Участь студентів як експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої 
освіти у акредитаційних експертизах освітніх програм ЗВО України 

Організація та проведення під час Вступної кампанії 2020 щоденних екскурсій 
університетом для того, щоб на 100% полегшити абітурієнтам вибір свого майбутнього 

Університету

Організація та проведення виборів представників органів студентського 
самоврядування університету (ректора та деканів факультетів) за допомогою онлайн-
голосування через особисті електронні кабінети студентів на порталі Житомирської 

політехніки
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Студентський ректорат та Профспілка 
студентів Житомирської політехніки 

провели благодійну акцію «Час добра», 
мета акції – допомогти військовим, які наразі 
перебувають у Житомирському військовому 

обласному шпиталі на лікуванні

Участь представників ОСС у тематичному тренінгу Житомирської обласної бібліотеки 
для юнацтва, що присвячений відзначенню Міжнародного Дня жестової мови 

Участь команди ОСС у підготовці 
вітання першокурсникам 

Житомирської політехніки, 
youtube-канал університету

Участь студентів Житомирської 
політехніки у Всесвітньому дні 

прибирання «World Cleanup Day»

Участь представників ОСС в організаційних 
зборах для першокурсників Житомирської 

політехніки



Організація та проведення тренінгу для 
менторів першокурсників «#Я_Ментор»

Організація органами ОСС анонімних опитувань студентів щодо якості освітнього 
процесу в університеті

Організація дистанційного «Student’s Day 
2020» разом з @ztueduua «Як ти проводиш 

карантин та навчаєшся?», офіційні канали  
@studgozpsu та @ztueduua 

Організація заходів до Онлайн Дня 
Студента 2020, #ЦеЖ_Політехніка

Організація проведення гри «Мафія-
онлайн: викладачі+студенти»
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Організація традиційного свята «Посвята в студенти» для першокурсників 2020

За ініціативи студентського ректорату та підтримки адміністрації університету в 
студентських гуртожитках Житомирської політехніки облаштовані столи для гри 

у настільний теніс


