
2022 рік сформував нові виклики для Органів студентського самоврядування, перш за все,

через повномасштабне вторгнення росії. ОСС надавали контакти психолога нашого

університету для всіх, хто потребував допомоги. Також команда ОСС, спільно з EasyHelp та

іншими студентами університету займалися волонтерською діяльністю за різними

напрямами: займалися обробкою даних осіб, які були добровольцями у патрулі,

координували волонтерів та волонтерок, займалися логістичними питаннями, контактували

з міжнародними благодійниками, які відправляли допомогу лікарням та сім’ям, збирали,

фасували, сортували та надавали гуманітарну й фінансову допомогу, як для ЗСУ, ТрО так і

їх родин, родин внутрішньо переміщених осіб та інших, кому така допомога була

потрібною, займалися пошуком амуніції та купівлею амуніції по всій Україні. Також ОСС

співпрацювали зі штабами, ГО, благодійними організаціями, волонтерами та волонтерками

з різних міст України та з-за кордону, зокрема «Волонтери без кордонів», «Волонтери

Полісся», «СпівДія Хаб», «Громадська оборона».

ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
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ПРЕДСТАВНИЦІ ОСС ПРОЙШЛИ НАВЧАННЯ У ЗИМОВІЙ 

ШКОЛІ СОЦІАЛЬНОГО ЛІДЕРСТВА «HACK YOUR CAREER: 

ЗНАЙДИ СВІЙ ШЛЯХ У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ»

ОФЛАЙН ЗУСТРІЧ ОСС З УКРАЇНСЬКОЮ СТУДЕНТСЬКОЮ 

ЛІГОЮ В ЖИТОМИРСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ: ОБГОВОРЕННЯ 

ВИБОРІВ СТУДСАМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ВІЙНИ

Студенти визначили чіткі кроки для реалізації виборів, домовилися про подальшу

співпрацю

214



СПІВПРАЦЯ ТА АКТИВНЕ ВОЛОНТЕРСТВО У «СПІВДІЯ ХАБІ» 

ЖИТОМИРЩИНИ

Команда ОСС та студенти Житомирської Політехніки допомагали у сортуванні та

розвантаженні гуманітарної допомоги. Частина студентів працювали кейс/шелтер-

менеджерами й менеджерками на волонтерських засадах.

ЗИМОВИЙ КІНОМАРАФОН

У ЖИТОМИРСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ
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ОСС ТА СТУДЕНТИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ БРАЛИ 
УЧАСТЬ У СПІЛЬНОМУ ФОРУМІ ДЛЯ ВОЛОНТЕРІВ ТА 

ВОЛОНТЕРОК ЖИТОМИРЩИНИ
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ПОДАННЯ ПЕТИЦІЇ ПРО ПРЯМЕ СПОЛУЧЕННЯ БОГУНІЯ-

КОРБУТІВКА: ПЕТИЦІЯ ПЕРЕЙШЛА ДО РОГЛЯДУ 

ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ПРЕДСТАВНИКИ ОСС ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ОРГАНІЗАЦІЇ  

БЛАГОДІЙНОГО РОЗПИСУ АВТО ДЛЯ ЗАХИСНИКІВ ТА 

ЗАХИСНИЦЬ
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ЗУСТРІЧ РЕКТОРА ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ ЗІ 
СТУДЕНТСЬКИМ РЕКТОРАТОМ

14 вересня 2022 року відбулася зустріч
ректора Житомирської політехніки Віктора
Євдокимова, проректорів університету з
представниками студентського ректорату.
Студентський ректор Анастасія Нетребицька,
студентський проректор Світлана Новицька,
студентські декани Вікторія Медведєва,
Альберт Бошян, Ярина Герус, Артем
Коломієць та Козаченко Наталія, заступники
студентських деканів.
У позитивній атмосфері учасники зустрічі

поспілкувалися про новий навчальний рік, окреслили очікування та занепокоєння,
вибудували основні напрями роботи та комунікацій. Говорили про війну в Україні, роль
кожного у Перемозі, волонтерство, спорт, культуру, стипендіальне забезпечення, академічну
доброчесність, нові проєкти і задуми та, звичайно, про навчання.

БЛАГОДІЙНИЙ ЗБІР НА ТЕПЛОВІЗОР ДЛЯ 95-Ї БРИГАДИ + 

РОЗІГРАШ ПРАПОРУ

ФК «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
учасник Першої Ліги ВЧМ Житомира з футзалу сезону 2022/2023
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ПРЕДСТАВНИКИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ 
ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ВІДКРИТТІ МОЛОДІЖНОГО ЦЕНТРУ 

«KREATIV SPACE»

12 серпня 2022 року під час святкування Дня молоді у місті Житомирі був відкритий
Молодіжний центр «Kreativ space» в межах проєкту «Розвиток та підтримка молоді
Житомирщини тут і зараз в умовах воєнного стану», який реалізовує ГО «Інститут
Креативних Інновацій» у співпраці з управлінням НПВ, молоді та спорту Житомирської
ОДА за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Команда Інституту Креативних Інновацій підготувала для молоді цікаві івенти,
починаючи з настільних ігор і закінчуючи теоретичними та практичними воркшопами. В
організації та проведенні різноманітних цікавинок взяли участь представники студентства,
викладачів та органів студентського самоврядування Житомирської політехніки.

Студентка ФІКТ Тетяна Шмиріна провела майстер клас для початківців та любителів,
поділилася своїми лайфхаками та секретами фотомистецтва. Також на локації була
представлена виставка фотографій Тетяни.

На воркшопі Житомирська політехніка представила експонати Інтерактивного музею
науки і технологій «Політехнік» (спільний проєкт Державного університету «Житомирська
політехніка» та Асоціації випускників Житомирської політехніки). Зокрема, 3D-принтери
власного виготовлення, куб безкінечності (демонструє ефект заломлення та відбивання
світла), інноваційна LED лампа.

Науковці лабораторії робототехніки представили одну з останніх розробок – мобільний
робот для проведення наземної відеозйомки.

Анастасія Нетребицька, учасниця програми Еразмус+ та студентська ректорка
Житомирської політехніки поділилася своїм досвідом участі у двомісячному міжнародному
волонтерстві у Румунії від Європейського корпусу солідарності (червень-липень 2022),
розповіла про роботу органів студентського самоврядування Житомирської політехніки та
запросила на навчання в університет.

Також у організації заходу взяли участь представники органів студунтського
самоврядування Бошян Альберт, Новицька Світлана, Тарасюк Антон, Овечкіна Анастасія.
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ОБРАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ЗІ СТУДЕНТСТВА ДО ОРГАНІВ 
УПРАВЛІННЯ ЖИТОМИРСЬКОЮ ПОЛІТЕХНІКОЮ

Протягом 21-23 вересня 2022 року
студентський ректорат та студентські ради
факультетів Державного університету
«Житомирської політехніки» організували та
провели онлайн-зустрічі та онлайн-
голосування серед студентського активу
університету. Основна мета зустрічей –
обрання представників зі студентства до
органів управління університетом
(факультетом) для реалізації передбаченого
законодавством права студентів брати участь
в управлінні університетом.

21 вересня студенти Житомирської політехніки мали змогу в онлайн-режимі взяти участь
у загальних зборах студентів факультетів. У зв’язку зі змішаною формою навчання,
голосування відбувалося з використанням особистого електронного кабінету здобувачів
вищої освіти веб-порталу Житомирської політехніки, який забезпечує свободу вибору та
таємність голосування.

На порядку денному загальних зборів студентів кожного факультету було обрано
делегатів на конференцію студентів Державного університету «Житомирська політехніка»,
запропоновано делегатів на конференцію трудового колективу Державного університету
«Житомирська політехніка» відповідно до наданих квот, обрано виборних представників зі
студентів до складу Вченої ради відповідного факультету та запропоновано кандидатури
виборних представників зі студентів до складу Вченої ради Державного університету
«Житомирська політехніка» відповідно до наданих квот, від кожного факультету.
23 вересня у конференц-залі університету під головуванням студентської ректорки

Житомирської політехніки Анастасії Нетребицької відбулася Конференція студентів
університету, у якій взяли участь 168 студентів із 272 делегатів вищого представницького
органу студентського самоврядування (що становить 61,8 %). Порядок денний конференції
передбачав обрання виборних представників до складу Вченої ради Державного
університету «Житомирська політехніка» зі студентів університету (за рішенням загальних
зборів кожного факультету); обрання делегатів на Конференцію трудового колективу
Державного університету «Житомирська політехніка» відповідно до наданих квот зі
студентів (за рішенням загальних зборів кожного факультету); внесення змін до Положення
про студентське самоврядування Державного університету «Житомирська політехніка».

Таємне голосування з питань порядку денного відбулося з використанням персональних
Google-акаунтів здобувачів вищої освіти Житомирської політехніки та сервісу Google Forms,
завдяки чому було дотримано анонімність і верифікованість голосування.
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ТРЕНІНГ ДЛЯ МЕНТОРІВ 
ВІД КОМАНДИ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ
07 вересня 2022 року майже сотня майбутніх менторів та менторок прокачували свої скіли

у Житомирській політехніці. Ментори – студенти старших курсів Житомирської
політехніки, які зголосилися бути наставниками та друзями, помічниками та радниками для
наших першокурсників, адже перші дні в новому середовищі, навіть дуже дружньому,
завжди непрості та хвилюючі. В університеті для першокурсників – все нове та цікаве.
Тренінг складався з трьох насичених блоків, кожен з яких проводився один за одним

протягом 7-ми годин. Спершу студенти познайомилися між собою, обговорили правила
роботи у групах, очікування від тренінгу, проговорили свої суперсили та слабкі сторони.
Студенти пригадали, з якими труднощами вони зіштовхнулися, коли почали навчання в
університеті та проговорили поради ментору.
Важливою частиною тренінгу було нове/старе знайомство зі структурою поверхів

корпусів університету, побудова плану кожного поверху та виконання тімбілдінгових
завдань, які студенти в подальшому як ментори втілюватимуть з першокурсниками.
Студентський ректорат та профком студентів підготували смаколики для учасників щоб у

перерві «recharge student’s batteries».
До тренінгу долучилися професійні спікери різних сфер:
Харитонова Наталія – психолог вищої категорії, психотерапевт, керівник Центру «PsyLab»

Житомирської політехніка, яка провела важливі етапи тренінгу та психологічні вправи, що
стануть у нагоді менторам під час роботи з першокурсниками. Органи студентського
самоврядування дякують пані Наталії за приділену увагу та допомогу в організації тренінгу!

Новосьолов Іван – керівник Медіа-центру Житомирської політехніки, який розповів про
бренд та цінності університету; наголосив, що студенти — це лідери, які створюють
інновації.

Стецько Дмитро – ментор проєкту «She’s great» розповів студентству, хто такий ментор в
професійній діяльності, а також поділився особистим досвідом.

Саннікова Світлана – завідувачка Центру культури студентської молоді розповіла про різні
напрями творчих можливостей для студентів.
Також студентам розповіли про тактичну медицину та що робити у надзвичайних

ситуаціях, показали на практиці як користуватися турнікетами.
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МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ СТУДЕНТА 2022 
У ЖИТОМИРСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ

Цього року студенти Житомирської політехніки відзначали своє свято в незвичних та
особливих умовах і вкотре довели, що вони є теперішнім країни та її майбутнім. Дякуємо
студентам за їх розуміння, що горді тим, що є українцями.
В особливих умовах – особливе свято: студенти переглянули фільм з арт-майстринею

Вікторією Ходоровською, пограли в настільні захоплюючі ігри з Борисом Козюченком,
антикорупційну мафію з Сергієм Мамулою.
Атмосферним вийшов вечірник, де студенти співали патріотичних пісень, а саме «Надія

є!» у виконанні вокального колективу «Акорд»; Андрій Д’яченко виконав пісні «Лови
момент», «Все красиво»; «Обійми…» у виконанні Анни Д’яченко та Марії Шваб прозвучало
зворушливо й ніжно; Андрій Єфіменко та Максим Коптяєв виконали пісню групи «Скай» –
GoGo (Лиш сміливі знають щастя!), прозвучали відомі композиції «Човен», «Еверест» (гурту
Океан Ельзи) у виконанні Василя Кашперка.
Євдоченко Дмитро підкорив глядачів інструменталом на трубі, Кирил Коцюба виконав

авторські пісні «У вогні», «Перемога», а також авторський вірш «Херсон».
Пророчі рядки: «Херсон – він наш, і він тут, на нашій землі. Наші висять прапори, наш

співається Гімн!»…


