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Проведення кіберспортивного 
турніру з дисципліни CS:GO на базі 

університету «SPRING CUP 2X2»

Участь студентів та викладачів у традиційному «Велодні-2021»

Участь у регіональному етапі 
XXIII Міжнародної програми 

«Студентська республіка»

Участь у Національному студентському 
форумі: освіта, лідерство, 

відповідальність до 30-ї річниці 
Незалежності України, м. Ірпінь

Відкриття гуртка «Гра на гітарі» 
на запит студентів

ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
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Вибори органів студентського самоврядування - 2021

Збори менторів для першокурсників 2021 Участь у благодійній акції 
«Монетки дітям»

Організація студентського свята «Посвята в першокурсники»
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Участь у громадянському лекторії на тему 
«Громадянин, громада і держава», м. Полтава

Участь у благодійній акції «World Cleanup Day 2021» 
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Спільно з командою Easy help провели 
акцію «Дай кулачка!»

Участь у благодійній акції 
«Здай кров – врятуй життя!»

Участь у зустрічі студентських лідерів ЗВО України «ОСС Level UP!», м. Харків



285

Участь в установчих зборах Молодіжної ради при Житомирській ОДА

Організація презентації діяльності Чеського центра імені Вацлава Длоугі для студентів

Участь у Міжнародній екологічній акції «Greening of the planet»
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Проведення анонімного опитування студентів. Зустріч з адміністрацією університету 
для обговорення проблемних питань у студентському житті
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Вітання студентів з Міжнародним днем Студента.
Створення чату для гри в мафію для студентів в Телеграмі

Спільно з адміністрацією університету та командою «Easy help»
організовано благодійну акцію «Таємний добродій» для допомоги діткам
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КОМАНДА ФПУП – ПЕРЕМОЖЕЦЬ DANCE BATTLE 2021

У Житомирські політехніці відбулися традиційні змагання DANCE BATTLE 2021.

5факультетів – 5 команд! Емоції, драйв, сучасна музика і світло, а також – танець.

DANCE BATTLE – змагання, що дає можливість розкрити свої здібності та таланти,

змагання, яке показує, що нічого неможливого немає, було б лише бажання. В актовій залі

університету – студенти, викладачі, гості, випускники!

Оцінювали виступи команди поважне журі, у складі якого були як представники

студентства, керівництва університету, так і справжні фахівці у сфері спортивного і

бального танцю, хореографії.

Основними критеріями, якими керувалися члени журі були: синхронність, технічність,

сценічність, концепція танцю та в цілому загальне враження від виступу команди.
За результатами запеклих змагань переможцем DANCE BATTLE 2021 стала команда

ФПУП. Друге місце виборола команда ГЕФ, третє – ФБСО, четверте – ФКІТМР, п’яте – ФІКТ.
Крім того, команда ФПУП стала й переможцем конкурсу за Приз глядацьких симпатій. Усі
студенти Житомирської політехніки протягом доби мали можливість проголосувати за свою
улюблену команду в особистому електронному кабінеті студента.

https://news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/12/dsc09745.jpg
https://news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/12/dsc09240.jpg
https://news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/12/dsc08827.jpg
https://news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/12/dsc08032.jpg
https://news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/12/dsc07966.jpg
https://news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/12/dsc03318.jpg
https://news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/12/dsc03175.jpg


Ми – заряджені позитивом та готові працювати далі, аби студентські роки, проведені в 
нашому університеті, були найкращими роками в житті кожного студента!

ZHYTOMYR POLYTECHNIC SPRING CUP 2021
Протягом 17-19 квітня 2021 року представниками органів студентського самоврядування

університету було організовано та успішно проведено перший кіберспортивний турнір
Житомирської політехніки SPRING CUP 2×2 з комп’ютерної гриCS:GO.

Відповідно до регламенту турніру, 17 квітня відбулась онлайн-кваліфікація серед усіх команд-
учасників. Зареєструвалися для участі у змаганнях 45 команд з усієї Житомирської області. За
результатами онлайн-відбору дві найкращі команди пройшли у фінал. Це команди
STONEMASONE (м. Бердичів) таAKTERNZT (м.Житомир).

Вже 19 квітня 2021 року вище зазначені команди зіграли фінальні ігри SPRING CUP 2021 на
базі Державного університету «Житомирська політехніка».Протистояння було дуже напружене,
але командаAKTERNZT змогла себе проявити якнайкраще та виграла фінал з рахунком 3:1.

Студент Житомирської політехніки, який виступав за команду AKTERNZT, «Козлов-private-
Володимирович» прокоментував участь у турнірі:

«Все було дуже круто, особливо фінал турніру. Разом з моїм другом, я отримав нереальні емоції.Ще раз
дякую організаторам та університету за надану можливість».

Зауважимо, що призовий фонд турніру складав 1500 грн., який відповідно до регламенту був
пропорційно розподілений між фіналістами.

Дякуємо всім учасникам за участь у ZHYTOMYR POLYTECHNIC SPRING CUP 2021 та
сподіваємось, що наступного разу збільшиться кількість команд та учасників, і буде можливість
провести турнір у режимі офлайн в університеті.
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https://news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/dsc04339.jpg
https://news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/dsc04380.jpg
https://news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/dsc04488.jpg
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17 липня 2021 року студенти
Державного університету
«Житомирська політехніка» на чолі зі
студентським ректором університету
Ігорем Наумчуком взяли участь у
регіональному етапі ХХІІІ Міжнародної
програми «Студентська республіка».

Обласний захід «Командна робота
для досягнення цілей» було проведено
відділом молодіжної політики та
національно-патріотичного виховання
Департаменту культури, молоді та
спорту Житомирської
облдержадміністрації спільно із
Всеукраїнською молодіжною
громадською організацією «Студентська
республіка».

Протягом дня наші активісти мали
можливість поспілкуватися зі
студентами інших університетів області,
взяли участь у цікавих активностях та з
екскурсією відвідали Дім української
культури.

На регіональному рівні учасники гри
вибрали Студентського мера та
депутатів Студентського магістрату.
Заступником мера обрали студента
ФБСО – Олексія Пилипчука, а Даяна
Шуневич – обрана депутатом
магістрату. Переможці регіонального
етапу поїдуть на фінальну частину.
Підсумком всеукраїнської гри є вибори
Студентського президента та
Студентського парламенту.

СТУДЕНТИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ – УЧАСНИКИ 
ХХІІІ МІЖНАРОДНОЇ ПРОГРАМИ 

«СТУДЕНТСЬКА РЕСПУБЛІКА»

https://news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/photo_2021-07-19_13-36-24.jpg
https://news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/photo_2021-07-19_13-36-25.jpg
https://news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/photo_2021-07-17_18-35-18.jpg

