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ОСНОВНІ ПОДІЇ РОКУ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»: 

НАКАЗ МОН УКРАЇНИ ВІД 26.03.2019 РОКУ

8 квітня 2019 року в стінах університету відбулася знакова

подія. Під час зустрічі зі студентами та викладачами

Житомирського державного технологічного університету Віце-

прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва

та ЖКГ України Геннадій Зубко зачитав наказ Міністерства

освіти і науки України від 26 березня 2019 р. № 397 та повідомив

про перейменування Житомирського державного

технологічного університету в Державний університет

«Житомирська політехніка».

Випускник нашого університету Геннадій Зубко зазначив, що

«Житомирський державний технологічний університет отримав

проєвропейську назву – Житомирська політехніка. Це класна й

дуже символічна назва. Називати політехнікою технічні вузи –

давня європейська практика. Тепер на мапі європейських ЗВО

поруч з відомими Гданською, Вроцлавською, Люблінською, Міланською та Львівською буде і

Житомирська політехніка.

Але питання не тільки в назві університету, а в першу чергу – в суті, патріотичності,

креативності та рішучості студентів цього ЗВО. Студентські роки – це золотий час як для

молоді, так і викладачів, які вас навчають. Адже з кожним роком, з кожним новим випуском

все більше і більше фахових спеціалістів, цього року понад 2000 магістрів підуть працювати

в сферу економіки країни. І це та потужна сила, яка буде елітою і лідерами змін майбутньої

європейської України.

Сьогодні Житомирський університет відіграє значну роль у розбудові країни –

впровадження енергоефективності та питання управління інтелектуальними системами.

«Житомирська політехніка — єдиний на Житомирщині інженерно-технологічний ЗВО.

Певен, що він має дуже добру перспективу. Адже сьогодні найбільш затребуваними

спеціальностями є саме технічні. І ви – майбутня інженерна еліта, якої так потребує Україна.

Ваша роль в управлінні інтелектуальними системами, прийнятті ключових рішень в

економіці країни є важливою у розвитку держави», – наголосив урядовець.
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ДРУГИЙ ФОРУМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ТА 
РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ У ЖИТОМИРСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ

Протягом 3-4 жовтня 2019 року Державний

університет «Житомирська політехніка» став

активним учасником Другого Форуму регіонів

України та Республіки Білорусь, оскільки на його базі

відбувся Форум та виставка високих технологій,

робототехніки, мехатроніки та стартапів.

Державний університет «Житомирська

політехніка» став платформою презентації новітніх

досягнень як студентської, так і дорослої науки

закладів вищої освіти, установ, підприємств

України та Республіки Білорусь.

Під час офіційних заходів університет відвідали

віце прем’єр-міністр Республіки Білорусь Ляшенко

Ігор Васильович, перший заступник міністра освіти

і науки України Полюхович Юрій Юрійович,

голова Державного комітету з науки та технологій

Республіки Білорусь Шумілін Олександр

Геннадійович, міністри Кабінету Міністрів

Республіки Білорусь, керівники топових

білоруських підприємств різних галузей.

Гостями Форуму та виставки була делегація

Республіки Казахстан у складі ректора Казахського

науково-дослідного технічного університету

ім. К. Сатпаєва Бейсембетова Іскандера, професора

Казахського науково-дослідного технічного

університету ім. К. Сатпаєва Сургабаєва Іліаса,

менеджера ТОО «Техноекспорт» Нікогосяна

Ніколая, радника генерального директора з питань

ракетно-космічної техніки ДК «Укрспецекспорт»

Пясковського Дмитра Володимировича,

начальника відділу 20.4 Регіонального

департаменту № 3 ДК «Укрспецекспорт» Кухара

Володимира Павловича. Окрім знайомства з

виставкою, представники делегації мали робочу

зустріч з викладачами кафедри біомедичної

інженерії та телекомунікацій, поспілкувалися
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з викладачами та студентами. За результатами візиту підписано меморандум про співпрацю

та навчання громадян Республіки Казахстан в Житомирській політехніці.

Долучилися до відкриття Форуму та відвідали виставку керівник Агенції регіонального

розвитку Житомирської обласної адміністрації Артем Миколайович Сачук та Президент

Українсько-арабської ділової ради Емад Абу Алруб.

Форум та виставка високих технологій, робототехніки, мехатроніки та стартапів у

Житомирській політехніці об’єднав науковців, практиків та зацікавлених відвідувачів, які,

ми сподіваємося, своє майбутнє пов’яжуть з технологіями, інноваціями та дослідженнями.

Міжнародні договори, меморандуми та протоколи про наміри, що були підписані під час

форуму та виставки будуть втілені в життя у майбутньому.
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25 лютого 2019 року в Державному університеті
«Житомирська політехніка» відбулася конференція
на тему «Захист цивільного населення в збройних
конфліктах», в якій брали участь Надзвичайний та
Повноважний посол Азербайджанської Республіки в
Україні Азер Худієв, голова Конгресу солідарності
азербайджанців України Ільгар Мамедов, керівник
Агентства регіонального розвитку Житомирської
області Артем Сачук, депутати Житомирської міської
та обласної рад, представники місцевої влади,
активісти, викладачі та студенти університету.

КОНФЕРЕНЦІЯ НА ТЕМУ «ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ 
В ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТАХ» ЗА УЧАСТІ ПОСЛА 

АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ АЗЕРА ХУДІЄВА У
ЖИТОМИРСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ

Конференція була організована Державним університетом «Житомирська політехніка»,
посольством Азербайджану в Україні, Конгресом солідарності азербайджанців України.

Зі вступним словом на конференції, присвяченій проблемам безпеки мирного населення
в умовах військових дій, виступив ректор Житомирської політехніки Віктор Євдокимов,
який був модератором заходу.

З вітальним словом до учасників конференції звернувся Надзвичайний та Повноважний
посол Азербайджанської Республіки в Україні Азер Худієв, який у своїй промові згадав про
воєнні події в Нагірному Карабасі, Україні, Сребрениці, під час яких постраждало мирне
населення, тисячі людей стали вимушеними переселенцями.

Під час конференції гості, студенти та викладачі активно ставили питання та
обмінювалися думками щодо проблематики безпеки мирного населення в умовах
військових дій. Учасники обговорили можливості підвищення міжнародним
співтовариством ефективності норм міжнародного гуманітарного права, поліпшення
міжнародно-правових механізмів захисту цивільних осіб в ході збройних конфліктів.
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ДИСКУСІЙНИЙ СТІЛ «ЧЕХІЯ: 15 РОКІВ В ЄС» ЗА УЧАСТЮ 
НАДЗВИЧАЙНОГО ТА ПОВНОВАЖНОГО ПОСЛА ЧЕСЬКОЇ 

РЕСПУБЛІКИ В УКРАЇНІ

У Державному університеті «Житомирська
політехніка» 24 квітня 2019 року відбувся дискусійний
стіл «Чехія: 15 років в ЄС», в якому брали участь
Надзвичайний та Повноважний посол Чеської Республіки
в Україні пан Радек Матула, радник-посланник, прес-
секретар посольства Давід Машек та військовий аташе з
питань оборони майор Петр Шімак. Участь у
дискусійному столі також брали: адміністрація
університету, керівник Агентства регіонального розвитку
Житомирської області Артем Сачук, голова Чеського
центру освіти і культури ім. Вацлава Длоугі, професор Людмила Чижевська, члени
громадської організації «Житомирська спілка волинських чехів», викладачі та студенти
університету.

Зі вступним словом на заході виступив ректор Державного університету «Житомирська
політехніка», професор Віктор Євдокимов, який був модератором заходу.

З вітальним словом до учасників дискусійного столу звернувся Надзвичайний та
Повноважний посол Чеської Республіки в Україні пан Радек Матула, який у своїй промові
зазначив про дипломатичну підтримку України в її розвитку, протистоянні сучасним
викликам та озброєному військовому конфлікту на Сході України. Крім того, у промові
керівника дипломатичної групи прозвучала зацікавленість представників Чеської
Республіки у розвитку співпраці з Україною, зокрема в галузі освіти і науки.

Під час заходу гості, студенти та викладачі активно ставили питання та обмінювалися
думками щодо перспектив розвитку подальшої співпраці та пошуку нових шляхів її
реалізації. Учасники обговорили можливості участі студентів у навчанні та отриманні
подвійних дипломів українського та чеського вишів, розширення можливостей академічних
обмінів, вивчення чеської мови Житомирській політехніці тощо.

Заключна частина заходу відбувалася в аудиторії Чеського центру освіти і культури
ім. Вацлава Длоугі, де представники посольства мали змогу ознайомитися з умовами,
напрацюваннями та перспективами подальшої співпраці Житомирської політехніки з
університетами Чеської Республіки.
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НАШ УНІВЕРСИТЕТ СЕРТИФІКОВАНО ТА ДИПЛОМОВАНО 
ЯК «КРАЩИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЛЯ ЖІНОК»

28 березня 2019 року під час Форуму «Жіноче лідерство в
STEM компаніях» Житомирську політехніку відзначено
сертифікатом з гендерної рівності та дипломом як найкращий
університет з практики розвитку і підтримки жінок.

Університет реалізує політику, спрямовану на підтримку
жінок, сім’ї, розвиток програм гендерної рівності в
університеті та поза його межами, а також суспільне визнання
досвіду університету. Сприяє знаходженню оптимального
балансу між інтересами та розвитком власних співробітників.

Сертифікація проводилася за індикаторами відповідності
гендерній рівності на основі положень Державної програми
забезпечення рівних прав та можливостей до 2021 року й
Національного плану дій до 2021 року з виконання
рекомендацій Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо

жінок, напрацювань Технологічного пакту для розвитку жінок у STEM компаніях.
Символічно, що сертифікат і диплом вручено єдиній жінці – першому проректору

технологічного університету України – д.е.н., проф. Оксані Олійник.
Житомирська політехніка, як підписант Технологічного Пакту, став єдиним

університетом, який сертифіковано за найвищим рівнем А (96 балів), – «Кращий
університет для жінок» та отримав диплом за впровадження практик підтримки жінок.

Технологічний Пакт – це ініціатива ГС «STEM коаліція», спрямована на консолідацію
зусиль навчальних закладів, громадських ініціатив і компаній для підтримки жінок у
технологічній сфері та розкриття їх потенціалу, що реалізується за підтримки Посольства
Королівства Нідерландів в Україні. Він об’єднує 44 організації з 7 регіонів, які зобов’язалися
впроваджувати заходи для дівчат і жінок, створювати сприятливі умови для розкриття
жіночого потенціалу. За цей час підписанти Технологічного Пакту для розвитку жінок в
STEM компаніях реалізували 46 програм та ініціатив для 3 900 дівчат і жінок.

Житомирська політехніка продовжуватиме розвиватися у напрямі забезпечення рівних
можливостей для всіх, створюючи «Університет мрії».
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РЕКТОР ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ ВЗЯВ УЧАСТЬ 
У VIII НАЦІОНАЛЬНОМУ МОЛИТОВНОМУ СНІДАНКУ УКРАЇНИ

Ректор Державного університету «Житомирська
політехніка», професор Євдокимов Віктор
Валерійович взяв участь у VIII Національному
молитовному сніданку України, який відбувся
30 травня 2019 року в Києві. Захід проходив у
приміщенні Державного підприємства
«Національний центр ділового та культурного
співробітництва «Український дім». Назва
нинішнього сніданку «Бог. Родина. Україна».

Традиційно, щоб помолитися за мир та єдність в Україні, за військовослужбовців та
полонених, зібралися перші особи держави, члени Уряду, депутати усіх рівнів, члени
парламентів Євросоюзу та США, представники дипломатичних місій, органів місцевого
самоврядування, релігійних і громадських організацій.

Зі слів організаторів, у 2019 році VIII Національний молитовний сніданок зібрав близько

1000 осіб та став найбільшим в Європі. Сніданок розпочався з хвилини мовчання за

загиблими гірниками у Львівській області та захисникам України на Донбасі. Далі присутні

об’єдналися у спільній молитві за Україну «Боже великий єдиний».
За традицією, під час сніданку провели благодійну акцію. Цього року збирали кошти для

придбання медичного обладнання для онкохворих дітей.
Парламентські молитовні сніданки є традицією багатьох демократичних країн світу.

Більше 60 років вони проходять у Конгресі США, Європарламенті, Німеччині, Великій
Британії, Норвегії та багатьох інших державах. В Україні молитовні зібрання проводяться з
2011 року.

ОСВІТА
НАУКА
МОБІЛЬНІСТЬ
FREETIME



УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ 
В UKRAINIAN ISRAELI INNOVATION SUMMIT 2019

30 жовтня у Київському інноваційному парку
UNIT.City відбувся UKRAINIAN ISRAELI
INNOVATION SUMMIT 2019, учасниками якого
стали ректор та проректори Державного
університету «Житомирська політехніка».

В рамках заходу, темами для дискусій
представників вітчизняних та ізраїльських
компаній, державної влади обох країн стали,
наприклад, співпраця сьогодні та завтра між
Україною та Ізраїлем в напрямі розвитку
інновацій; як технології рятують світ; погляд
уперед на інновації в транспорті та мобільності;
штучний інтелект змінює індустрії тощо.

Ключовим панельним питанням саміту було застосування в Україні ізраїльського досвіду
підтримки стартапів та інновацій. Також компанії представили свої розробки в сферах
зв’язку, фінансових технологій, охорони здоров’я, кібербезпеки, оптимізації бізнес-процесів.
Так, один з організаторів саміту, агроіндустріальний холдинг МХП навіть представив проект
моніторингу емоційних станів своїх співробітників, аргументуючи актуальність його тим,
що – проблематика щастя, то є відповідальність компанії і лише щасливий та
багатозадачний співробітник може бути ефективним та високопродуктивним працівником.

В саміті взяли участь понад 600 представників технологічних компаній, стартапів, топ-
менеджерів та інвесторів з України та Ізраїлю, які представляють різноманітні сфери
діяльності.

Зазначимо, що загальна капіталізація провідних ізраїльських компаній, що брали участь у
заході, перевищує 35 мільярдів доларів США.

Саміт був організований міжнародною платформою Global Israeli Initiative і інноваційним
парком UNIT.Центр за підтримки Посольства Ізраїлю в Україні і Посольства України в
Державі Ізраїль. Співорганізатори – агроіндустріальний холдинг МХП та інвестиційна
платформа JS Capital.
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РЕКТОР ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ 
ВІКТОР ЄВДОКИМОВ – СПІКЕР МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«ПРОБЛЕМИ ІНЖЕНЕРНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ»

5 листопада 2019 року в межах 17-го Міжнародного
форуму «Паливно-енергетичний комплекс України:
сьогодення та майбутнє» відбулася Міжнародна
конференція «Проблеми інженерної освіти в Україні»,
організатором якої виступив Нафтогаз України.

Основним мотивом проведення конференції, за
інформацією організаторів, стало те, що нині в Україні
спостерігається дефіцит висококваліфікованих спеціалістів,
у тому числі й у нафтогазовій галузі, а роботодавцям
потрібні інженери, які будуть розробляти та реалізувати високі технології.

Одним із спікерів панельної дискусії по вищій освіті на конференції виступив ректор
Державного університету «Житомирська політехніка», професор Віктор Валерійович
Євдокимов.

Роман Грищук, народний депутат, член Комітету ВРУ з питань освіти, науки та
інновацій – модератор даної панельної дискусії, за підсумками виступів, узагальнив сценарії
виходу із ситуації, що складається в інженерній освіті:

1. Держава встановлює нові правила, в яких фінансуються найкращі. Але дає можливість
дотягнутися до прийнятного рівня всім університетам – навчає їх і допомагає. А потім
вимагає результату.

2. Держава максимально усувається від прямого управління університетами. Наприклад,
відбувається корпоратизація і передача функцій управління наглядовим радам. За
аналогією з реформою корпуправління в державних підприємствах.

3. А далі відбувається природний процес конкуренції. Держава не закриває університети,
але ті, що не можуть витримати високі стандарти просто далі не можуть вижити.

Зі слів Романа Грищука, основне – бізнес, університети, громадськість, держава –
абсолютно всі зацікавлені в розвитку інженерної освіти, всі визнають, що проблема є, і всі
готові вкладати власні зусилля.
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ПІДПИСАНО ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ 
ЖИТОМИРСЬКОЮ ПОЛІТЕХНІКОЮ ТА ДЕРЖАВНОЮ 

СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ

23 квітня 2019 року в конференц-залі Житомирської
політехніки ректор університету Віктор Євдокимов та
голова Державної служби України з безпеки на транспорті
Михайло Ноняк підписали договір про співпрацю.

Голова Державної служби України з безпеки на
транспорті Михайло Ноняк, звертаючись до присутніх,
зауважив, що як керівник оновлюю багато кадрів і ми
хочемо, щоб наша молодь могла і мала можливість сьогодні
в країні бути залучена до державних органів виконавчої

влади. Кожного року ми оновлюємо службу і залучаємо нових фахівців – молодих людей.
Кожен з вас, закінчивши університет, має різні бачення, але молоді треба дати можливість
реалізувати себе. Можливо, хтось стане керівником, а хтось, можливо, піде у бізнес і
розвиватиме економіку, бо одна із складових економіки – транспорт, без якого сьогодні
нічого не може бути.

Ректор Віктор Євдокимов наголосив, що в університеті реалізуються різноманітні
програми, які стосуються транспортної логістики та технологій. В університеті є базова
випускова кафедра «Автомобілів і транспортних технологій». На разі викладачами та
студентами Житомирської політехніки виконується проект Еразмус+/Розвиток потенціалу
вищої освіти (бюджет – 172 тис. євро), Магістерська програма зі смарт транспорту і міської
логістики” (2017-2020). Мета проекту: розробка та впровадження відповідної магістерської
програм в рамках спеціальності «Транспортні технології», а також теоретичних засад
аспірантської – PhD програми, що включає видання методичних матеріалів, облаштування
спеціалізованої навчально-лабораторної аудиторії, організацію стажування
студентів/аспірантів і викладачів. Також цей проект містить додатковий компонент
мобільності, що дасть можливість студентам/аспірантам, викладачам пройти довгострокове
навчання, стажування на базі університетів ЄС учасників консорціуму.

Університети партнери: ЄС (Університет Тор Вергата м. Рим (Італія); Університет «Ла
Сапієнца» м. Рим (Італія); Сілезький технологічний університет м. Катовіце (Польща);
Університет прикладних наук: технологій, економіки та дизайну м. Вісмар (Німеччина);
Грузія (Технічний університет Грузії м. Тбілісі; Державна морська академія м. Батумі).

Договір між університетом та Укртрансбезпеки передбачає здійснення професійної
підготовки молодих фахівців у галузі безпеки на транспорті; організацію на базі
структурних підрозділів Укртрансбезпеки виробничих, науково-дослідних,
переддипломних практик та участь у спільних наукових, спортивно-культурних, соціальних
та інших проектах, у тому числі міжнародних.



ПРЕДСТАВНИКИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ 
НА ЧОЛІ З РЕКТОРОМ ВІКТОРОМ ЄВДОКИМОВИМ ЗАВІТАЛИ 

З РОБОЧИМ ВІЗИТОМ ДО УНІВЕРСИТЕТУ КОВЕНТРІ ТА 
ОКСФОРДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ВЕЛИКОБРИТАНІЯ)

З 2015 р. в рамках спільної реалізації проекту
Еразмус+/Міжнародна кредитна мобільність
розпочалася співпраця «Житомирської політехніки» з
Університетом Ковентрі (Великобританія). Відтоді наші
студенти, аспіранти/докторанти та викладачі
проходили навчання та стажування відповідно на базі
британського університету.

На запрошення керівництва Університету Ковентрі
впродовж 15-21 вересня делегація «Житомирської
політехніки» на чолі з ректором університету – Віктором
Євдокимовим, включаючи першого проректора
Оксану Олійник та начальника відділу міжнародних зв’язків Василя Мамрая відвідала
партнерський університет.

Під час перебування було проведено ряд зустрічей з керівництвом університету. Так,
17 вересня наші делегати зустрілися з деканом по навчальній роботі факультету інженерії,
охорони довкілля та комп’ютерних наук – проф. Реймондом Фармером. Сторони
обговорили стан реалізації діючого проекту Еразмус+, а також – можливі варіанти
розширення співпраці в майбутньому.

Для наших представників було організовано відвідання університетських лабораторій, де
займаються як студенти, так і проводяться дослідницькі роботи аспірантами та науковцями.
Вражає високий рівень технічної оснащеності лабораторної бази. Адже університет
співпрацює з провідними британськими машинобудівними компаніями, такими як Rolls
Royce, Jaguar, Range Rover та ін.

Окреме місце в структурі університету займає техно-хаб, що являє собою окремий
квартал кампусу, де розташовані спільні лабораторії факультетів, кафедр університету і
представників реального сектора.
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Зокрема було відвідано спільну лабораторію університету і компанії Microcab, де
проходить розробка і випробування автомобілів з гібридним приводом та водневими
двигунами. Варто зауважити, що на базі даної лабораторії впродовж осіннього семестру
2018-2019 н.р. проходили стажування студенти-магістри спеціальності «Автомобільний
транспорт» нашого університету.

Окрім технічного профілю, Університет Ковентрі також має потужний бізнес-пул.
Зокрема Центр бізнесу в суспільстві. Наші представники провели робочу зустріч з
виконавчим директором центру – проф. Ліндоном Сімкіним. Було представлено ключові
напрями за якими працюють науковці центру в галузі менеджменту, маркетингу, економіки
стійкого розвитку. В свою чергу, наші представники поділилися інформацією про
дослідження за відповідними напрямами, що реалізуються факультетами економічного
профілю нашого університету. Було досягнуто домовленості про підписання меморандуму
про співпрацю, а також спільної участі в міжнародних проектах, зокрема, в рамках
програми фонду Британської ради в Україні – «Creative Spark».

За пропозицією приймаючої сторони, в один із днів було організовано поїздку до
партнеру Університету Ковентрі – Оксфордського університету. Наші делегати отримали
можливість познайомитися з історією створення і розвитку університету, відвідати його
основні коледжі.

Останній день перебування пройшов в столиці Британії – Лондоні, де наші представники
відвідали численні культурні пам’ятки.

В цілому візит видався насиченим та цікавим, маємо сподівання, що проведені зустрічі та
перемовини закладуть підвалини для подальшого розвитку співпраці між Житомирською
політехнікою та Університетом Ковентрі.

15



«SPACE TECH FEST 2019» У ЖИТОМИРСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ: 
ДОВОДИМО, ЩО ТЕХНОЛОГІЇ – ЦЕ НЕ ЛИШЕ КРЕМНІЄВА 

ДОЛИНА ТА ІЛОН МАСК
3 жовтня в нашому університеті відбувся щорічний

фестиваль науки та техніки “Space Tech Fest 2019”. Місія

фестивалю з року в рік є незмінною – пропагування науки

та технологій серед молоді, розвиток критичного та

креативного мислення.

Серед локацій фестивалю були різноманітні наукові

експонати, сучасні засоби промислової автоматизації,

промислові логічні програмовані контролери, польові

мережі зв’язку, системи датчиків та вимірювальна
апаратура, промислова та сервісна робототехніка, колаборативні роботи та 3D-принтинг,

мобільна робототехніка та мехатроніка, колісні та крокуючі платформи, плаваючі засоби,

дрони, системи моніторингу та аналізу дорожнього руху, розумний транспорт та Smart-

логістика, сучасне діагностичне обладнання для сервісних станцій та електроінструментів,

демонстраційний стенд кібератак, сучасні системи контролю доступу, підсистема

відеоспостереження розумного будинку, біомедичне обладнання, планетарій, симулятори

літака та тролейбуса, хімічні досліди, презентації власних стартапів (зокрема студентського

стартапу Житомирської політехніки MechLab – відновлення робототехнічних комплексів і

систем, розробка систем 3D-друку, моделей безпілотних систем), квести, ігри тощо.

Протягом дня університет відвідали близько 4000 відвідувачів. Традиційно серед

гостей – багато школярів різного віку.
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ВІКІМАРАФОН ДО 15-РІЧЧЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВІКІПЕДІЇ 
У ЖИТОМИРСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ

30 січня 2019 року українська Вікіпедія святкувала 15-річчя від часу створення першої

статті. З цієї нагоди Громадська організація «Вікімедіа Україна» оголосила проведення

Вікімарафону з написання нових статей до української Вікіпедії, який тривав з 26 по 30 січня

2019 року.

26 січня 2019 року в Державному університеті «Житомирська політехніка»

відбувся Вікімарафон, присвячений 15-річчю української Вікіпедії. До участі в заході

долучилися студенти, аспіранти та викладачі університету. Вікімарафон координував Ігор

Маковський – один із адміністраторів розділу Вікіпедії українською мовою.

Учасники Вікімарафону створили власні облікові записи у Вікіпедії, написали та

опублікували на сайті Вікіпедії власні статті за самостійно обраними тематиками.

Основними вимогами до учасників були: всі статті мали відповідати критеріям значущості,

базуватися на авторитетних джерелах та посилатися на них, не порушувати авторського

права.

У ЖИТОМИРСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ ВІДБУВСЯ 
ОБЛАСНИЙ ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 

ОЛІМПІАДИ З ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ

16-17 січня 2019 року на базі Державного університету
«Житомирська політехніка» відбувся ІІІ (обласний) етап
Всеукраїнської олімпіади з інформаційних технологій, в якому взяли
участь 72 учні закладів загальної середньої освіти з різних районів
Житомирської області.

Учасники олімпіади вирішували різноманітні складні завдання у
таких пакетах прикладних програм, як: Microsoft Word, Microsoft
Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access.
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Перший Регіональний Центр Тестування Іноземних Мов
діє на базі Державного університету «Житомирська
політехніка» для підготовки до здачі міжнародних іспитів.

Перший Регіональний Центр Тестування Іноземних Мов
співпрацює з Cambridge Club, що є офіційним
екзаменаційним підготовчим центром Кембріджського
університету. Це дає Вам можливість підтвердити свій
рівень володіння англійською мовою міжнародним
сертифікатом (YLE (Starters, Movers, Flyers), KET / KET for
Schools, PET / PET for Schools, FCE / FCE for Schools, CAE,
CPE, BEC, TKT).

МІЖНАРОДНІ ЕКЗАМЕНИ В ПЕРШОМУ РЕГІОНАЛЬНОМУ 
ЦЕНТРІ ТЕСТУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Україна – це не лише війна та Чорнобиль.
Співробітники та науковці університету стали учасниками
цікавого соціального міжнародного проекту. Група
активістів із Уругваю в межах реалізації міжнародного
гранту проводить зйомку документальних фільмів про
особливості життя в різних країнах.

Нещодавно вони завітали і до України. Як це не прикро,
але за кордоном у багатьох наша країна асоціюється
переважно із воєнними діями на Сході та Чорнобильською
катастрофою. Знімальна група намагається у своєму

НАШ УНІВЕРСИТЕТ СТАВ УЧАСНИКОМ ЗЙОМОК 
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФІЛЬМУ

фільмі показати всьому світу, що, окрім проблем, Україна має прекрасну природу,
невичерпні ресурси, активне суспільство, тут розвивається економіка, наука та культура,
країна не є закритою і активно бере участь у міжнародних проектах.

Дуже приємно, що серед інших прогресивних організацій в Україні молоді уругвайські
активісти, науковці висловили бажання відвідати і Житомирську політехніку як один із
флагманів розвитку освіти і науки в регіоні. Під час зустрічі вони із зацікавленням
розпитували про заходи, які реалізуються у виші, подальші плани й перспективи, відвідали
лабораторію робототехніки та радіоекологічну лабораторію й поспілкувалися з молодими
науковцями про розвиток наукових напрямів в університеті.

Однак більше за все наших закордонних колег цікавило, яким бачить молодь майбутнє
нашої країни, перспективи розвитку, чи вважають вони власні можливості рівними з
можливостями жителів інших країн. Сподіваємося, що у недалекому майбутньому цей
фільм з’явиться на екранах і зможе переконати весь світ, що Україна – це не лише війна та
Чорнобиль…
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ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА – ЛІДЕР КОНКУРСУ З 
ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ НАДС

1250 місць державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування. Саме з такими результатами Державний
університет «Житомирська політехніка» пройшов конкурс, що проводився Національним
агентством України з питань державної служби.

Житомирська політехніка стала лідером за усіма напрямами підвищення кваліфікації
державних службовців, зокрема отримала:

•300 місць державного замовлення за професійною (сертифікованою) програмою з
питань запобігання корупції;

•350 – за професійною (сертифікованою) програмою з питань управління фінансами;
•300 – короткостроковими програмами з питань запобігання корупції;
•300 – короткостроковими програмами з питань управління фінансами.

Формування державного замовлення відбувалося на конкурсній основі. Брати участь у
конкурсі могли заклади вищої освіти, які мають ліцензії на підготовку магістрів за
спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації
державних службовців.

Житомирська політехніка єдиний державний заклад вищої освіти в Житомирській
області, який має ліцензію на підвищення кваліфікації державних службовці за
спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», а також здійснює підготовку
за усіма освітніми та освітньо-науковими рівнями вищої освіти за вказаною спеціальністю
(бакалавратура, магістратура, аспірантура (доктор філософії), докторантура).

Цього року Державний університет «Житомирська політехніка» отримав право на
підготовку державних службовців за кошти державного бюджету в кількості 200 місць. Це
особливо важливо в умовах реформування державної служби та підвищення рівня
кадрового потенціалу в регіоні.
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ПЕРШИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ФОРУМ 
ФАХІВЦІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ЖИТОМИРІ

та Одеси. Важливість міжнародних мовних іспитів важко переоцінити, адже це один із
основних інструментів у оцінці знання мови та вміння нею користуватися. Визнаний у
світових університетах та коледжах Pearson Test of English ‒ ключ, що відкриває для учнів
можливість навчатися за кордоном у майбутньому, тож вміння вчителів орієнтувати
студентів на успішне складання цього іспиту є критично важливим. На форумі фахівців з
англійської мови методистка міжнародного освітньо-методичного центру Dinternal
Education Юлія Карпенко розповіла про міжнародні стандарти та підходи до оцінювання
рівня комунікативної компетентності, а також про 5 переваг Pearson Test of English. Юлія
Киянець, також методистка Dinternal Education, поділилася дієвими методами та
практичними порадами з підготовки до міжнародного мовного іспиту Pearson Test of
English. Для тих вчителів, які прагнуть розширити межі власних можливостей, викладач
нашого університету та директор Першого регіонального центру тестування іноземних мов
у Житомирі Олена Колодій-Загільська розповіла про міжнародну сертифікацію вчителів.

Про професійний розвиток та становлення особистості фахівця в сучасних умовах
розповіла спеціаліст Наталія Клясен, виконавчий директор ТОВ «Академії інноваційного
розвитку освіти», кандидат педагогічних наук, завідувач сектору проектування моделей
підготовки управління ДНУ «Інститут модернізація змісту освіти» Міністерства освіти і
науки України, координатор та науковий керівник «Шкільна електронна бібліотека
«ШБІЦ – інфо», науковий експерт «Експертно-правової системи «Expertus: школа» (освітнє
цифрове видавництво МЦФЕР).

Лана Сушко, засновниця та тренер Студії Освіти для Викладачів СОВа, поділилася з
учасниками форуму практичними порадами вчителям молодшої школи. Анастасія
Данилко, викладач та академічний директор освітнього центру WinWin Cambridge
Educational Centre, розповіла про предметно-мовне інтегроване навчання (CLIL) та його
застосування на уроках англійської мови. Метою форуму є підтримка, сприяння, промоція
та удосконалення найкращих практик викладання англійської мови. Кількість учасників
форуму ‒ а це близько 300 спеціалістів ‒ підтверджує бажання вчителів невпинно вчитися,
рухатися вперед назустріч новим можливостям задля створення якісно нової освіти в
Україні, і, таким чином, відкривати нові перспективи для своїх учнів.

На початку березня університет став платформою для
проведення Першого регіонального професійного
форуму фахівців з англійської мови у Житомирі. Вчителі
мали змогу прослухати виступи представників провідних
освітніх центрів, відвідати панельні дискусії, дебати та
майстер-класи, завітати на книжковий ярмарок,
поспілкуватися та обмінятися досвідом з успішними
методистами, викладачами та експертами.

Фактично, форум вийшов за рамки регіонального ‒

його відвідали гості з Хмельницька, Вінниці, Сум, Рівного
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Традиційно під час шкільних канікул Державний
університет «Житомирська політехніка» запрошує
старшокласників Житомира та області в Зимову школу
англійської мови. Цьогоріч Зимова школа об’єднала учнів
Баранівської, Білокоровицької, Коднянської, Іванівської,
Левківської, Іванопільської, Бердичівської, Трощанської та
Житомирських шкіл. Молоді шанувальники англійської
мови мали змогу познайомитися з університетом, його
керівництвом, студентами, викладачами та насолодитися
спілкуванням англійською з однолітками, з іноземними
студентами університету та викладачами-носіями мови −
нашими постійними партнерами волонтерами Корпусу
Миру США в Україні.

Організатори заходу щиро вдячні учасникам Школи за
активний і позитивний зворотній зв’язок, за прихильність
до англійської мови, за високий рівень усвідомлення її
важливості як у повсякденному, так і в професійному
житті. Заняття в групах з іноземцями були особливо
популярними серед учасників, адже саме тут вони
спробували англійську не як академічну дисципліну, а як
живу мову в дії, як lingua franca, використовуючи її для
спілкування між франкомовцями та україномовцями.

ENGLISH WINTER SCHOOL 2019 
У ЖИТОМИРСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ

СЕРЕД АМБАСАДОРІВ ЖИТОМИРЩИНИ 2019 –
ГАЛИНА ТАРАСЮК, ДЕКАН, ПРОФЕСОР 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ
Цього року вже вдруге на Житомирщині обирають

амбасадорів нашої області. Під час вибору почесних
амбасадорів спеціальна комісія КАЖИ враховувала наступні
критерії: тісний зв’язок із Житомирщиною, авторитетність у
своїй галузі та публічну упізнаваність кандидатів.

Вручення відзнак «Почесний амбасадор Житомирщини»
відбулося 20 вересня за участі голови Житомирської обласної
державної адміністрації Віталія Бунечка.

До Клубу почесних амбасадорів Житомирщини включено Галину Миколаївну Тарасюк,
декана факультету бізнесу та сфери обслуговування, доктора економічних наук, професора
Державного університету «Житомирська політехніка», завдяки якій у навчальному закладі
з’явився напрям підготовки «Туризм», студенти проходять практику в різних країнах світу, а
при університеті з’явилися перші на Житомирщині безкоштовні курси гідів.

Пишаємося, що серед почесних амбасадорів Житомирщини цього року є й представник
Житомирської політехніки.



ВІДБУВСЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ З ПРОБЛЕМ 
МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

11 квітня 2019 року в Житомирській політехніці кафедрою міжнародних економічних
відносин проведено Всеукраїнський форум з проблем міжнародних економічних відносин
“РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ
ДИСБАЛАНСІВ”.

У роботі Форуму взяли участь 86 учасників із 46-ти закладів вищої освіти із України, 1-го
із Республіки Білорусь та 3-х із Республіки Польща. Свої виступи в онлайн-форматі
презентували Богдан Головаш, к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, обліку та
оподаткування Київського національного університету будівництва і архітектури та Якуб
Кубічек з Економічного університету в Катовіце.

В межах заходу представлено та обговорено результати наукових досліджень науковців
щодо стану, тенденцій та перспектив розвитку міжнародної торгівлі в умовах глобальних
економічних дисбалансів, існуючого у світі агресивного протекціонізму та фінансових
шоків.

В межах Форуму розглянуто та висвітлено ряд актуальних та дискусійних напрямів:
1. Глобальні тенденції розвитку міжнародної торгівлі.
2. Проблеми регулювання міжнародної торгівлі та шляхи їх вирішення.
3. Зовнішня торгівля України: виклики і перспективи.
4. Проблеми митного оформлення та оподаткування експортно-імпортних операцій

економічних агентів.
З доповідями виступили молоді вчені та студенти із Польщі та України. Учасники

Форуму обмінялися досвідом та результатами наукових досліджень, жваво обговорили
дискусійні питання.

Активну участь у форумі взяли студенти академічних груп МЕ-2, МЕ-3, МЕ-4. Виступи
студентів відзначилися глибиною дослідження розглянутих питань та змістовністю
запитань до доповідачів. Форум пройшов у дружній та науковій атмосфері!
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РЕКТОР ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ ВИСТУПИВ 
ЕКСПЕРТОМ ПО ДОПОВІДІ ПРО СТАН СИСТЕМИ 

ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ, ПРЕЗЕНТОВАНОЇ НАДС УКРАЇНИ

23 травня 2019 року відбулося засідання
координаційної ради з питань професійного навчання
державних службовців, голів місцевих державних
адміністрацій, їх перших заступників та заступників,
посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів
місцевих рад, на якому було презентовано Доповідь про
«Стан системи професійного навчання державних
службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх
перших заступників та заступників, посадових осіб
місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад».

Доповідь присвячена основним аспектам розвитку професійного навчання державних
службовців в Україні.

Експертом цієї доповіді виступив ректор Житомирської політехніки, професор Віктор
Євдокимов, який з 2018 року є постійним членом Координаційної Ради з питань
професійного навчання при Національному агентстві України з питань державної служби.
Також у засіданні взяв участь декан факультету публічного управління та права, професор
Димитрій Грицишен.

У своїй рецензії ректор визначив специфіку доповіді та окреслив особливості
реформування професійного навчання в галузі підготовки фахівців за спеціальністю
281 «Публічне управління та адміністрування». Віктор Євдокимов зазначив, що
реформування державної служби дозволить у перспективі мотивувати державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування підвищити свою кваліфікацію, а
заклади вищої освіти будуть зобов’язані підвищити якість освіти через конкуренцію в цій
сфері.

Житомирська політехніка третій рік поспіль є єдиним виконавцем державного
замовлення НАДС в Житомирському регіоні з підготовки державних службовців за
магістерською програмою 281 «Публічне управління та адміністрування», а в
2018-2019 роках, за результатами конкурсу, стала лідером з підготовки магістрів та
підвищення кваліфікації за професійними програмами в Україні, виборовши перше місце в
усіх рейтингах серед закладів вищої освіти України.
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СТУДЕНТСЬКИЙ ОЛІМП – 2019 
У ЖИТОМИРСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ

Номінація «За розвиток студентської творчості» (нагороджені переможці та призери
Міжнародних та Всеукраїнських фестивалів й конкурсів художньої самодіяльності).

Номінація «За розвиток студентського самоврядування» (відзначені найбільш активні
учасники студентського самоврядування університету, студентські ректори та декани, їх
заступники).

В програмі святкування гості Студентського олімпу мали можливість подивитися
сценічне фехтування, насолодитися співом студентського ансамблю «Акорд» під час
виконання ними пісень «Молодь змінить світ», «Мадемуазель Баттерфляй» та «Там де ми є».
Веселили глядачів урочистостей учасники університетських команд КВК.

По завершенню Студентського олімпу на студентів, викладачів та гостей свята чекав
Щорічний студентський фестиваль «POLYTECH FEST», який був представлений сучасною
музикою, оригінальними фотозонами, конкурсами та змаганнями.

Студентською профспілкою університету всім студентам Житомирської політехніки, з
нагоди святкування Дня народження університету, було подароване Свято фарб HOLI.

Фарби, яскраві кольори, море води, позитивні емоції, гучна музика, незабутні враження.
Все це не описує дійство, яке відбувалося поруч з університетом того дня.

Державний університет «Житомирська політехніка» 7 червня
2019 року відзначив 59-й День народження. З нагоди свята в
університеті відбувся Студентський олімп, під час якого
100 найкращих студентів вишу були нагороджені грамотами ректора
та грошовими преміями за підсумками 2018-2019 навчального року в
різних номінаціях.

Номінація «За розвиток студентської науки» (нагороджені
переможці Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад та конкурсів
студентських наукових робіт і проектів).

Номінація «За розвиток студентського спорту» (нагороджені
чемпіони та призери Чемпіонатів світу, Європи, України, обласних
змагань, студенти-учасники командних видів спорту).
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ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 
ОТРИМАВ ЛІЦЕНЗІЮ НА ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗА РІВНЕМ ПРОФІЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

26 липня 2019 року т.в.о. голови Житомирської
обласної державної адміністрації Ярослав Лагута
підписав розпорядження № 273, відповідно до
якого Державний університет «Житомирська
політехніка» отримав право на провадження
освітньої діяльності у сфері повної загальної
середньої освіти за рівнем профільної середньої
освіти.

Університет звернувся за ліцензією до Управління освіти і науки ОДА, комісія з питань
ліцензування, розглянувши усі необхідні документи, погодила видачу ліцензії.

Ліцей буде здійснювати підготовку учнів 10-12 класів.
Ліцензований обсяг – 180 осіб.

https://news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/2_litsej.jpg
https://news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/2_litsej.jpg


26

У ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ «ЖИТОМИРСЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА» ПРОВЕЛИ ОБЛАСНУ ПІДСУМКОВУ КОЛЕГІЮ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОДА

22 серпня 2019 року у Державному університеті
«Житомирська політехніка» провели підсумкову
колегію освітян області, участь у якій взяли голова
Житомирської облдержадміністрації Віталій
Бунечко, заступник голови Житомирської
облдержадміністрації Ярослав Лагута, перший
заступник голови Житомирської обласної ради
Сергій Крамаренко, голова ради ректорів закладів
вищої освіти Житомирської області,

ректор Житомирської політехніки Віктор Євдокимов, начальник управління державної
служби якості освіти в Житомирській області Олексій Редько та освітяни закладів освіти
Житомирщини всіх рівнів.

Координатором зустрічі виступила начальник управління освіти і науки Житомирської
облдержадміністрації Лариса Шевчук.

Під час урочистого відкриття колегії освітяни області були нагороджені почесними
грамотами від Житомирської облдержадміністрації та Житомирської обласної ради.

По закінченню урочистостей освітяни продовжили роботу за відповідними секціями:
1. Секція «НУШ: результати першого року, підготовка до нового навчального року».
2. Секція вищої освіти (учасники: керівники закладів вищої освіти).
3. Секція директорів професійної (професійно-технічної) освіти.
4. Секція спеціалістів місцевих органів управління освітою з питань дошкільної освіти.
5. Секція керівників методичних служб районів, міст та об’єднаних територіальних

громад.
6. Секція директорів інтернатних закладів та директорів інклюзивно-ресурсних центрів.

Для учасників підсумкової колегії науковці та студенти Житомирської політехніки
підготували локації своїх власних розробок: студентський MechLab, лабораторії
робототехніки, біомедичних приладів, кібербезпеки та Cisco, комп’ютерних наук, екології та
гірництва, локація «Розумне місто».
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ТРЕНЕРИ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПРОВЕЛИ ТРЕНІНГИ 

ДЛЯ ЕКСПЕРТІВ З АКРЕДИТАЦІЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 
НА БАЗІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

26-27 листопада та 5-6 грудня у Державному університеті «Житомирська політехніка»

відбулася серія тренінгів для експертів з акредитації освітніх програм. Тренери

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Олександр Петров та Ірина

Паніна дали можливість учасникам тренінгу відчути себе справжніми агентами змін у

системі вищої освіти.

Протягом двох днів учасники знайомилися з підходами до опрацювання звіту про

самооцінювання і виконували роботу з ідентифікації фактів і доказів за різними

критеріями, складали плани виїзної експертизи та проводили симуляцію зустрічей

експертів з науково-педагогічними працівниками і студентами, під час яких кожен учасник

відчув себе у різних ролях. Учасники виконували опрацювання відомостей про

самооцінювання освітньої програми та відпрацьовували методики виставлення оцінок за

кожним із критеріїв. Багато уваги було приділено особливостям роботи експертів під час

виїзної експертизи.

В результаті тренінгу учасники отримали не тільки новий досвід та знання, а й змінили

свій погляд на систему «акредитації освітніх програм», взявши пріоритет на якісні зміни в

освітньому процесі.



ПЕРШИЙ ПРОРЕКТОР ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ  
ОКСАНА ОЛІЙНИК ВЗЯЛА УЧАСТЬ 

У  ЗАСІДАННІ ПРЕЗИДІЇ РАДИ ПРОРЕКТОРІВ 
З НАУКОВОЇ РОБОТИ ЗВО УКРАЇНИ

В НТУ «ХПІ» відбулося виїзне засідання президії Ради

проректорів з наукової роботи вищих навчальних закладів та

директорів наукових установ МОН України. Темою зборів

стало реформування української науки. З доповідями

виступили: Перший заступник міністра освіти і науки

України Юрій Полюхович, Директор директорату науки

МОН України Дмитро Чеберкус та інші представники

наукової громадськості України.

Засідання об’єднало наукову громадськість України: ректорів найбільших вишів Харкова,

проректорів з наукової роботи, представників Міністерства освіти і науки, молодих вчених.

Головною темою зустрічі стало реформування університетської науки України. Було

заслухано доповідь Директора директорату науки МОН України Дмитра Чеберкуса

«Програма діяльності уряду України: реформа науки».

ЗУСТРІЧ РЕКТОРАТУ ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
«ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ЗІ СТУДЕНТАМИ

28 листопада 2019 року в Державному університеті
«Житомирська політехніка» відбулась чергова зустріч ректора
університету Віктора Євдокимова та проректорів зі студентами.

Цього разу за ініціативою студентів був змінений формат
зустрічі. Зустріч відбувалась за блочною системою.

Блок №1 – основний. Модератором були задані найбільш
популярні питання, які були поставлені студентами в гугл-
формі, що була оприлюднена заздалегідь через соціальні
мережі. Студенти мали можливість задати уточнюючі запитання
по ходу відповіді.

Блок №2 – додатковий. Під час нього студенти вже задавали питання, які не були
обговорені в основному блоці та виникали під час дискусії.

Питання, що цікавлять та є актуальними для студентів стосувалися освітнього процесу,
навчальної дисципліни, викладання окремих дисциплін, інфраструктурних змін в
університеті, матеріально-технічної бази гуртожитків, позанавчальної діяльності, культурної
та спортивної активності, тобто, стосувалися всіх напрямів «життя» студента в університеті.

Серед студентів в аудиторії були присутні представники органів студентського
самоврядування університету, Профкому студентів, старости академічних груп та студенти
різних курсів факультетів Житомирської політехніки.

28
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УЧАСТЬ РЕКТОРА 
ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

«ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 
В ГРОМАДСЬКИХ РАДАХ ТА ДОРАДЧИХ ОРГАНАХ

Наказом Національного агентства з питань державної служби від

30 травня 2018 року за № 118 Віктора Євдокимова включено до складу

Координаційної ради з питань професійного навчання державних

службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших

заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування,

депутатів місцевих рад при Національному агентстві України з питань

державної служби.

Ректор Державного університету «Житомирська політехніка» Віктор

Євдокимов є Головою Ради ректорів закладів вищої освіти Житомирської

області.

Згідно з Розпорядженням Голови Житомирської обласної державної

адміністрації, Міського голови, ректора Житомирської політехніки Віктора

Євдокимова включено до складу:

• Колегії обласної державної адміністрації;

• Координаційної ради при Житомирській обласній державній

адміністрації з питань сприяння у розвитку громадянського суспільства;

• Громадської ради при Житомирському міському голові.

Відповідно до наказу Спортивної студентської спілки України № 2 від

05.09.2017 року, у Житомирській області створено Відокремлений

підрозділ «Спортивна студентська спілка», керівником якої призначено

Віктора Євдокимова.



ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» –
ЛІДЕР СЕРЕД ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ М. ЖИТОМИРА 
В РЕЙТИНГУ УНІВЕРСИТЕТІВ СВІТУ ЗА ПОКАЗНИКАМИ 

GOOGLE SCHOLAR CITATIONS

Лабораторією Cybermetrics опубліковано сьомий рейтинг прозорості Університетів на
основі даних цитованості провідних вчених. Рейтинг оцінює 5 000 офіційних профілів
університетів по всьому світу, а також майже мільйон персональних сторінок вчених в
Академії Google, афілійованих з конкретними університетами. Позицію в рейтингу
визначає аналіз цитованості топ-10 його авторів в Google Scholar.

Рейтинг дає оцінку цитованості наукових публікацій певного закладу вищої освіти, тобто
відкритість, актуальність та значущість наукової діяльності університету.

Державний університет «Житомирська політехніка» посідає 18 місце серед українських
університетів у світовому рейтингу Google Shcolar Citations та 1 місце серед закладів вищої
освіти м. Житомира.

Місце Офіційний профіль ЗВО Цитованість

1

Національний технічний університет України Київський 

політехнічний інститут 29087

2 Сумський державний університет 27622

3

Київський національний економічний університет 

ім. Вадима Гетьмана 24341

…

18

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 11493

Лідери рейтингу по Україні у Google Scholar Citations

30

РЕЙТИНГИ УНІВЕРСИТЕТУ

ОСВІТА
НАУКА
МОБІЛЬНІСТЬ
FREETIME



РЕЙТИНГ УНІВЕРСИТЕТІВ СВІТУ «WEBOMETRICS RANKING OF 
WORLD’S UNIVERSITIES»: ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА 

+10 РЕЙТИНГОВИХ ПОЗИЦІЙ ЗА ПІВРОКУ
Лабораторією кіберметрики «Cybermetrics Lab»

оприлюднено черговий рейтинг університетів світу, за
яким аналізують ступінь представлення діяльності
університетів в Інтернет-просторі «Webometrics ranking
of world’s universities».

Світовий рейтинг університетів «Webometrics ranking
of world’s universities» складають з 2004 року і
публікують двічі на рік (у червні-липні та січні). На
сьогодні експерти оцінюють близько 30000 вишів зі
всього світу.

Державний університет «Житомирська
політехніка» на сьогодні посідає 27 місце серед
закладів вищої освіти України та посилює свої
лідируючі позиції в регіоні. Наголосимо, що
Житомирська політехніка за півроку піднялася на
10 рейтингових позицій.
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Житомирська політехніка піднялася в рейтингу «Топ-200 Україна 2019» порівняно з
2018 роком на 40 позицій та займає 76 місце серед ЗВО України.

За індексом якості навчання Житомирська політехніка серед ЗВО України посідає
23 місце.

Це досягнення є результатом злагодженої роботи колективу, науково-педагогічного
персоналу та студентства Житомирської політехніки.

Експертне оцінювання якості науково-педагогічного потенціалу і якості навчання
проводилося за такими критеріями: рівень базової, загальноосвітньої підготовки студентів,
рівень фахової підготовки, рівень практичного володіння інформаційними технологіями,
затребуваність випускників ЗВО ринком праці.

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА» – ПЕРШИЙ В РЕГІОНІ ЗА РЕЙТИНГОМ 

ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ТОП-200 УКРАЇНА 2019» 
13 червня 2019 року Центр міжнародних проектів

«Євроосвіта» у партнерстві з міжнародною групою
експертів IREG Observatory on Academic Ranking and
Excellence оприлюднив академічний рейтинг закладів
вищої освіти України III–IV рівнів акредитації «Топ-200
Україна 2019».

Відповідно до рейтингу «Топ-200 Україна 2019»,
Державний університет «Житомирська політехніка»
утримує лідируючі позиції серед закладів вищої освіти
Житомирщини.



КОНСОЛІДОВАНИЙ РЕЙТИНГ ВИШІВ УКРАЇНИ 2019: 
ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА УТРИМУЄ ЛІДИРУЮЧІ 

ПОЗИЦІЇ В РЕГІОНІ ТА ПОКРАЩУЄ НА 
ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ РІВНІ

9 липня 2019 року інформаційним освітнім
ресурсом «Освіта.ua» опубліковано консолідований
рейтинг закладів вищої освіти України 2019 року, що
охоплює 240 вишів.

За результатами консолідованого рейтингу
Державний університет «Житомирська політехніка»
порівняно з минулим роком покращив свої позиції,
піднявшись на 12 рейтингових сходинок, та посів
58 місце. Житомирська політехніка впевнено

утримує лідируючі позиції серед ЗВО Житомира та Житомирської області.
У якості вихідних даних для складання консолідованого рейтингу вищих навчальних

закладів України використані найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової
інформації національні рейтинги навчальних закладів України: «Топ-200 Україна»,
«Scopus» та «Бал ЗНО на контракт», кожен з яких використовує різні критерії оцінювання
вишів.

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 
ВПЕРШЕ УВІЙШОВ В РЕЙТИНГ СВІТОВИХ ЗВО 

ВІД «U-MULTIRANK»

У 2019 році університет вперше увійшов до одного з
найбільш глобальних рейтингів університетів світу
«U-Multirank». На відміну від інших рейтингів
«U-Multirank» не формує плоскої таблиці з
присвоєнням порядкового номера. Користувач може
самостійно вибудувати градацію, залежно від
уподобань (країна, працевлаштування випускників,
рівень освіти тощо). Дані ранжуються відповідно до
п’яти критеріїв: викладання і успішність, дослідження,
обмін досвідом, міжнародна орієнтація і регіональне
значення. Важливою частиною цього рейтингу є
оцінювання повноти та прозорості інформації,
наведеної на сайтах різних навчально-наукових
структурних підрозділів університету щодо всіх
можливостей підготовки здобувачів за різними
освітніми програмами. У випуск рейтингу 2019 року
увійшло 1612 університетів з 99 країн, зокрема, від
України – 57 ЗВО.
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ОНОВЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ

Будівництво триває і ось так змінюється новий корпус Державного університету

«Житомирська політехніка».

У 2003 році університет розпочав будівництво ще одного корпусу, але на жаль, за

відсутності фінансування у 2008 році будівництво зупинилося. Протягом 10 років не

проводилося жодних будівельних робіт і всі втратили надію на завершення будівництва.

Але наприкінці 2017 року було здійснено коригування проекту, проведено експертизу і ми

почали будівельні роботи. Кожного дня ми стаємо на крок ближче до своєї мрії і

найближчим часом відбудеться відкриття сучасного навчально-лабораторного корпусу,

який так потрібен університету.
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Житомирська політехніка продовжує оновлювати свою матеріально-технічну базу.

Відбулася знакова подія для нашого університету, студентів та кафедри фізичного

виховання. Після ремонту, урочисто в присутності викладачів, студентів та гостей

університету було відкрито спортивну залу. Під час відкриття спортивного залу Державного

університету «Житомирська політехніка» був підписаний договір про співробітництво між

Житомирською політехнікою та Асоціацією футзалу Житомирської області. Цей Договір

передбачає співробітництво Асоціації та Університету щодо створення умов для розвитку та

популяризації футзалу серед студентства Університету та в цілому у місті Житомирі, обміну

досвідом діяльності, взаєморозуміння, стабільного розвитку даного виду спорту на

Житомирщині.

ОНОВЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ
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ОНОВЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ

Житомирська політехніка продовжує курс на оновлення лабораторної матеріально-

технічної бази. Так, з’явилися лабораторії електроніки, конструювання та ІоТ систем;

аудиторії, які містять цифрові відеозасоби спостереження та сигналізації; засоби цифрового

телебачення та мобільного зв’язку; апаратуру діагностичного та терапевтичного

спрямування. Відзначимо, що всі нові аудиторії-лабораторії оснащені за потребою

необхідними сучасними меблями-трансформерами та комп’ютерною технікою.



ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ

36

РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ В ГАЛУЗІ АВТОМАТИЗАЦІЇ, 
РОБОТОТЕХНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ: СИНЕРГІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОСВІТИ

28 березня 2019 року кафедрою автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
ім. проф. Б.Б. Самотокіна за сприяння керівництва університету проведено Круглий стіл
“Перспективні напрями розвитку вищої освіти в галузі автоматизації, робототехніки та
комп’ютерно-інтегрованих технологій. Синергія виробництва та освіти”.

У заході взяли участь представники приватного бізнесу та державних структур і
установ: ДП «Євроголд Індестріз ЛТД», ТОВ «Кромберг енд Шуберт Україна», ТОВ
«ЕНКОН», ТОВ «Магія комфорту», ТОВ СП «АТЕМ-ФРАНК», ІСМ Україна (ISM eCompany),
ТОВ «Пак-трейд», ТОВ «Житомир-Агробудіндустрія», Житомирський апеляційний
адміністративний суд (відділу інформаційного забезпечення).

Під час круглого столу представлено результати діяльності кафедри автоматизації та
комп’ютерно-інтегрованих технологій ім. проф. Б.Б. Самотокіна за останні 5 років та
обговорено навчальні плани й процес підготовки фахівців спеціальності «Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології».
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ФОРУМ РОБОТОДАВЦІВ 
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

З метою удосконалення процесу підготовки бакалаврів, магістрів та докторів філософії зі
спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 27 березня 2019 року кафедрою обліку і аудиту,
за сприяння керівництва університету, проведено Форум роботодавців. У заході взяли
участь представники приватного бізнесу та державних структур і установ:

Сачук Артем Миколайович (директор ТОВ «Аутсорсинговий центр «Облік+Контроль-
Податки»), Ратушний Сергій Михайлович (директор Приватного підприємства
«Аудиторська компанія «Зовнішфінаудит»), Дмитренко Ольга Григорівна (директор
Приватної аудиторської фірми «Інтелект»), Петричук Людмила Павлівна (директор ТОВ
«СП САН ДЕКОР», Саєнко Олена Вікторівна (заступник начальника управління –
начальник відділу контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб управління податків і
зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Житомирській області), Яремчук Олена
Володимирівна (головний державний ревізор-інспектор відділу організації та проведення
перевірок відомостей у деклараціях суб’єктів декларування ГУ ДФС у Житомирській
області), Примак Таїсія Сергіївна (заступник головного бухгалтера ТОВ «АБК Сервіс»),
Ковальчук Оксана Романівна (начальник відділу обліку придбаних послуг з маркетингу
ТОВ «АБК Сервіс»), Бражевська Оксана Володимирівна (головний спеціаліст відділу
ведення електронних ресурсів та підтримки інформаційно-аналітичних систем
Житомирського об’єднання управління ПФУ в Житомирській області), Люшненко Ванда
Миколаївна (головний спеціаліст сектору забезпечення бюджету фінансово-економічного
відділу Житомирського об’єднання управління ПФУ в Житомирській області).

Модератор зустрічі Чижевська Людмила Віталіївна, керівник проектної групи підготовки
магістрів зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» зазначила про важливу роль
представників бізнесу, суб’єктів аудиторського ринку та державних структур у формуванні
навчальних планів та фахових компетенцій у процесі підготовки фахівців.

Позитивним моментом зустрічі, про що зауважили усі учасники форуму, стало
підтвердження високої якості підготовки фахівців зі спеціальності 071 «Облік і
оподаткування» в Житомирській політехніці міжнародною акредитацією CIMA (Chartered
Institute of Management Accountants) бакалаврської та магістерської програм, що сприяло
наближенню навчального процесу до вимог провідних світових компаній різних галузей
економіки.

У підсумку зустрічі партнерами-роботодавцями сформовано перелік рекомендацій щодо
змістовного наповнення навчальних дисциплін, послідовності їх викладання, а також щодо
форм партнерства з елементами дуальної освіти.
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ЗУСТРІЧ ПРОВІДНИХ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ТУРИЗМУ ТА 
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ З ВИКЛАДАЧАМИ 

КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ І ТУРИЗМУ 

26 березня 2019 року відбулася зустріч провідних фахівців у сфері туризму та готельно-
ресторанного бізнесу з викладачами кафедри менеджменту і туризму Житомирської
політехніки з метою обговорення освітньо-професійних програм за спеціальністю
242 «Туризм» та їх адаптації до потреб ринку туристичних послуг.

На заході були присутні керівники та провідні спеціалісти партнерських компаній і
установ у сфері туризму, ресторанного та готельного господарства, серед них: НR-
директор мережі ресторанів «SALAD» Анна Сегедина та менеджер з внутрішніх
комунікацій і корпоративної культури Наталія Гончаренко, директор готельно-
ресторанного комплексу «Хуторок Чудодієво» Юрій Полянко, директор туристичної
агенції «СТАРТРЕВЕЛ» Олег Кучерук, менеджер туристичної агенції TUI в місті
Житомирі Марина Бахинська, директор Житомирського центру туризму та
краєзнавства Максим Вікарчук, директор Житомирського обласного туристичного
інформаційного центру Василь Кравчук, голова Житомирської туристичної
асоціації Андрій Шелестюк.

Зі вступним словом до гостей звернулися: проректор з науково-педагогічної роботи та
молодіжної політики університету, кандидат економічних наук, доцент О.Г. Денисюк; в.о.
декана факультету економіки та менеджменту, доктор економічних наук,
професор Г.М. Тарасюк, які відзначили важливість партнерських відносин з
представниками влади та бізнесу для задоволення зростаючого попиту у кваліфікованих
фахівцях зі спеціальності «Туризм» та підвищення вимог до компетентностей випускників у
майбутньому.

Всі присутні партнери висловили готовність брати активну участь у навчальному процесі
шляхом читання лекцій за окремими темами з метою формування експертних
компетентностей у сфері туризму для студентів, проводити навчальні семінари, тренінги,
зустрічі, в тому числі в межах власних закладів, висловили готовність надати можливість
студентам проходити на базі своїх підприємств та організацій виробничі та переддипломні
практики. Результатом зустрічі стало укладення угод про довгострокову співпрацю у різних
сферах практичної, освітньої та наукової діяльності між університетом та підприємствами,
установами, організаціями – учасниками зустрічі.
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СТРАТЕГІЧНА СЕСІЯ НА ФАКУЛЬТЕТІ БІЗНЕСУ ТА СФЕРИ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ З ПАРТНЕРАМИ

22 березня 2019 року з метою розробки спільних кроків для посилення партнерства в
частині удосконалення процесу підготовки бакалаврів і магістрів зі спеціальностей
факультету бізнесу та сфери обслуговування, вибудовування дуальної форми здобуття
освіти за ініціативи і сприяння ректорату університету в конференц-залі відбулася
стратегічна сесія з партнерами університету.

На заході були присутні керівники та лідери управління партнерських компаній,
установ, організацій: ТОВ «ІСМ Україна», ТОВ «Кромберг енд Шуберт Україна ЖУ»,
ПАТ «Житомирський маслозавод», ТОВ «Житомирський м’ясокомбінат», мережі салонів
краси «Венеція», ТОВ «Валіс», ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «Ощадбанк», агенції дизайну,
Департаменту праці, соціальної та сімейної політики, Департаменту агропромислового
розвитку та економічної політики, служби управління персоналом Житомирської обласної
державної адміністрації, завідувачі випускових кафедр, гаранти та члени проектних груп
освітньо-професійних програм, науково-педагогічні працівники та проактивні студенти
факультету.

Мейнстрімом заходу стало обговорення з роботодавцями структур навчальних планів
підготовки бакалаврів і магістрів, а також окреслення перспектив з питань практичної
підготовки студентів в університеті, в партнерських компаніях та розширення можливостей
для їх працевлаштування.

На цій стратегічній сесії представникам підприємств (організацій, установ) було
запропоновано взяти участь у ряді заходів в університеті для прискорення наближення
навчального процесу до потреб сучасної економіки, серед яких: проведення публічних
лекцій для студентів, проведення навчальних семінарів і тематичних сесій для розробки
загальних і фахових компетенцій, участь у розробці освітньо-професійних програм,
надання можливостей студентам для проходження виробничої практики, участь
представників компаній в обговоренні тем та захисті кваліфікаційних випускних робіт
тощо.

В свою чергу, партнерами-роботодавцями було сформовано перелік рекомендацій для
впровадження у навчальний процес, що стосуються актуальності навчальних дисциплін, які
викладаються, спільних програм професійної адаптації, розвитку «м’яких» компетенцій у
фахівців, вміння застосовувати інноваційні технології.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З 
БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА 

РАДІОТЕХНІКИ
Державний університет «Житомирська політехніка» проводить активну роботу щодо

модернізації та осучаснення освітньо-професійних програм. В університеті відкрито
лабораторію «Біомедичної інженерії» із сучасним обладнанням, яке студенти
використовують під час практичних та лабораторних робіт.

13 березня 2019 року в межах циклу заходів з покращення підготовки студентів кафедрою
біомедичної інженерії та телекомунікацій було проведено круглий стіл з роботодавцями
«Підготовка фахівців з біомедичної інженерії в сучасних умовах».

15 березня 2019 року кафедра провела круглий стіл «Підготовка фахівців з
телекомунікацій та радіотехніки в сучасних умовах».

До участі у круглому столі було запрошено представників організацій м. Житомира,
таких як «Український державний центр радіочастот», ТОВ «Radionix»,
ПАТ «Електровимірювач», ТОВ ЦЕРТА, ТОВ «ДІВІКС», Інтернет-провайдер Net-City,
ПрАТ Київстар, організація з обслуговування та ремонту мобільних пристроїв та
представників відділу оптичних ліній передач інтернет-провайдера, а також підприємств м.
Житомира, що пов’язані з біомедичною інженерією: Обласної клінічної лікарні ім. О.Ф.
Гербачевського (відділення діалізу та фізіотерапевтичного відділення), Обласного
медичного консультативно-діагностичного центру, ТОВ «Медтехніка». Участь брали також і
представники адміністрації університету, завідувачі та викладачі профільних випускових
кафедр факультету інформаційно-комп’ютерних технологій, представники студентської
спільноти.

Завідувач кафедри біомедичної інженерії та телекомунікацій Нікітчук Тетяна
Миколаївна представила навчальні плани спеціальностей 163 «Біомедична інженерія» та
172 «Телекомунікації та радіотехніка» у розрізі дисциплін підготовки та технологій, що
вивчаються.

Учасники круглого столу виклали своє бачення підготовки фахівців з даних
спеціальностей, внесли пропозиції, пов’язані зі зміною послідовності викладання дисциплін,
введення нових тем, необхідність запровадження дуальної освіти, можливість участі
представників бізнесу в освітньому процесі та перспективи запровадження нових дисциплін
тощо.
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КРУГЛИЙ СТІЛ З ОБГОВОРЕННЯ НАПОВНЕННЯ 
НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 

262 «ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ»
22 березня 2019 року на факультеті публічного управління та права продовжилася робота

з адаптації навчальних планів підготовки студентів потребам та запитам роботодавців. У
рамках цієї роботи було проведено круглий стіл з обговорення наповнення навчальних
планів за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».

Важливість обговорення навчальних планів зі стейкхолдерами саме за цією спеціальністю
обумовлюється тим, що Державний університет Житомирська політехніка є єдиним в
області закладом вищої освіти, що готує фахівців за спеціальністю «Правоохоронна
діяльність» та є єдиним в Україні, який, зважаючи на специфіку закладу, дозволяє
підготувати.

Участь у роботі круглого стола взяли Голова Житомирського обласного відділення Союзу
юристів України Горай О.С. та заступник голови Павліченко І.М., Голова Ради адвокатів
Житомирської області Прокопчук В.О., радник директора «Житомиртеплокомуненерго» з
юридичних питань Остапчук В.О., начальник відділу професійного навчання управління
кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції в Житомирській області
Сілецький В.В.

В обговоренні брали участь викладачі випускової кафедри права та правоохоронної
діяльності.

За результатами обговорення було сформовано ряд пропозицій щодо логіки та
послідовності викладання навчальних дисциплін, важливості базової юридичної підготовки,
посилення спеціальної фізичної та вогневої підготовки, а також програм та баз практик.
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КРУГЛИЙ СТІЛ З РОБОТОДАВЦЯМИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ 
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 

«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»
21 березня 2019 року у стінах університету відбувся круглий стіл з роботодавцями щодо

підготовки державних службовців за спеціальністю «Публічне управління та
адміністрування».

Участь у обговоренні змістовного наповнення навчальних планів та компетенцій, якими
мають володіти майбутні державні службовці, взяли:

Бражевський В.М. − заступник начальника Міжрегіонального управління
Нацдержслужби у Вінницькій, Житомирській і Хмельницькій областях;

Семенчук Г.Ф. − начальник відділу кадрової роботи апарату Житомирської обласної
державної адміністрації;

Шараковський Б.В. − державний аудитор відділу контролю в органах влади, оборони,
правоохоронних органах та за місцевими бюджетами Держаудитслужби, Управління
Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області, Північний офіс
Держаудитслужби;

Оксюковська Н.Д. − заступник начальника відділу перевірок інших галузей економіки,
Управління аудиту Головного управління державної фіскальної служби в Житомирській
області;

Барановський О.В. − начальник Управління внутрішнього аудиту та фінансового
контролю Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області;

Карпюк С.В. − начальник Житомирського відділу державної виконавчої служби
Головного та територіального управління в юстиції в Житомирській області;

Юхимчук О.М. − завідувач сектору юридичного забезпечення Управління Державної
міграційної служби України в Житомирській області;

Бабченко В.Л. − начальник відділу, головний бухгалтер відділу економіки та
бухгалтерського обліку Управління охорони здоров’я Житомирської обласної державної
адміністрації.

За результатами обговорення було сформовано ряд пропозицій щодо змістовного
наповнення навчальних дисциплін, формування навичок роботи з сучасними
інформаційними технологіями в межах формування цифрової держави, наголошено на
важливості дисциплін, які розвивають комунікаційні та лідерські здібності у державних
службовців. Особлива увага була приділена питанням проходження практики та
стажування студентів в органах місцевої влади.
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ФОРУМ РОБОТОДАВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

З метою удосконалення процесу підготовки бакалаврів, магістрів та докторів філософії за
спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 21 березня 2019 року
кафедрою фінансів і кредиту, за сприяння керівництва університету, проведено Форум
роботодавців.

На захід були запрошені керівники банківських установ, страхових компаній та
підприємств м. Житомира та Житомирської області, зокрема Давидюк Юрій Валентинович
(директор Житомирської філії ПАТ КБ «Укргазбанк»), Матвійчук Ігор Віталійович
(директор Житомирської філії «Українська страхова група»), а також роботодавці, які є
випускниками-фінансистами минулих років: Бірковський Олександр Сергійович
(начальник планового відділу ТОВ «Авангард-Житомир»), Бульчак Сергій Іванович
(приватний підприємець), Герасимчук Євгеній Олександрович (приватний підприємець),
Давидюк Вадим Юрійович (перший заступник директора Житомирського
РУ АТ КБ «ПриватБанк»), Устименко Ірина Миколаївна (головний бухгалтер
ЗАТ «Житомирські ласощі»), Хоменко Віталій Олександрович (заступник начальника
обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України»), Шуляр Євген Олегович
(менеджер з розвитку бізнесу ПАТ КБ «УкрСиббанк»).

Зі вступним словом до гостей звернулася перший проректор університету, доктор
економічних наук, професор Олійник О.В., декан факультету обліку і фінансів, доктор
економічних наук, професор Лаговська О.А., завідувач кафедри фінансів і кредиту, доктор
економічних наук, професор Виговська Н.Г. та гарант підготовки магістрів зі спеціальності
072, доктор економічних наук, професор Петрук О.М. Під час заходу представники
університету обговорили із роботодавцями структуру навчальних планів підготовки
бакалаврів та магістрів, а також окреслили перспективи з питань практичної підготовки
студентів та розширення можливостей для працевлаштування студентів. Кафедра фінансів і
кредиту продовжує активно розвивати співпрацю з представниками влади та бізнесу для
задоволення попиту у фахівцях зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та
страхування» та підвищення затребуваності наших випускників у майбутньому.
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ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«SOVA TEACHER TRAINING DAY @ZHYTOMYR POLYTECHNIC»

7 червня 2019 року в Державному університеті «Житомирська
політехніка» відбулася практична конференція з новітніх технологій та
методик викладання англійської мови для вчителів закладів загальної
середньої освіти та викладачів закладів вищої освіти «SOVa Teacher
Training Day @Zhytomyr Polytechnic».

Учасники заходу отримали чудову нагоду підвищити свій рівень
володіння інноваційними технологіями та методиками викладання
іноземної мови, поділитися власним педагогічним досвідом, збагатитися
цілою низкою практичних порад від найкращих тренерів з міжнародним

визнанням, відвідати книжковий ярмарок та отримати натхнення на подальшу творчу та
плідну працю.

Завершальним акордом SOVa Teacher Training Day став розіграш подарункових
сертифікатів та заохочувальних подарунків.

НОВИНИ ВІД МЕРЕЖНОЇ АКАДЕМІЇ CISCO ЖИТОМИРСЬКОЇ 
ПОЛІТЕХНІКИ – МАЄМО ІНСТРУКТОРІВ 

З КУРСУ «CCNA SECURITY»
У кінці червня 2019 року інструктори мережної академії Cisco

Державного університету «Житомирська політехніка» завідувач
кафедри комп’ютерної інженерії та кібербезпеки Єфіменко Андрій
Анатолійович, асистенти кафедри комп’ютерної інженерії та
кібербезпеки Байлюк Єлизавета Максимівна та Покотило Олександра
Андріївна завершили підготовку, успішно склали кваліфікаційні
теоретичний і практичний іспити та отримали акредитацію з
професійного курсу з мережної безпеки «CCNA Security».

Акредитація інструкторів за курсом «CCNA Security» набагато
покращує можливості професійної підготовки студентів
спеціальностей 123 «Комп’ютерна інженерія» та
125 «Кібербезпека» при вивченні дисциплін, пов’язаних із
забезпеченням мережної безпеки. Зокрема, при вивченні
застосування міжмережних екранів, систем виявлення і
попередження вторгнень, віртуальних приватних мереж, засобів
захисту мережних комутаторів та маршрутизаторів.

ОСВІТА
НАУКА
МОБІЛЬНІСТЬ
FREETIME



МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
ТА ТРЕНІНГ ДЛЯ УЧНІВ

Компанія «Дінтернал Ед’юкейшн», офіційний партнер
Державного університету «Житомирська політехніка» в сфері
організації ефективної мовної підготовки, провела методичний
семінар для вчителів англійської мови середніх шкіл і коледжів
Житомира та області.

До заходу долучилися більше 100 учасників з метою
професійного розвитку та підвищення фахового рівня
викладання англійської мови. Традиційно «Дінтернал
Ед’юкейшн» проводили книжковий ярмарок, на якому була

представлена друкована та цифрова продукція видавництва «Пірсон». Під час семінару
учасники також дізналися про мовну сертифікацію, а саме, програму підготовки до
міжнародних мовних тестів РТЕ та центр тестування на базі нашого університету.

Під час заходу також паралельно проходив тренінг для учнів, які готуються до складання
ЗНО з англійської мови «Tips and Tricks for Passing ZNO». Тренінг проводила викладач
кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики університету, директор Першого
регіонального центру тестування з іноземних мов О.А. Колодій-Загільська.

ПРОФЕСІЙНИЙ ТРЕНІНГ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ 
МОВИ ВІД DINTERNAL EDUCATION

5 лютого 2019 року в університеті відбувся
професійний тренінг для викладачів кафедри
теоретичної та прикладної лінгвістики на
тему «Використання он-лайн платформи My
English Lab». Захід проведено згідно з Договором
про співробітництво між університетом та
Представництвом британської освітньої
компанії Pearson Education в Україні.

Методисти Міжнародного освітньо-методичного центру Dinternal Education представили
он-лайн платформу My Grammar Lab та продемонстрували особливості її використання для
викладання та вивчення граматики англійської мови. Такий метод навчання дає можливість
поєднати традиційне навчання у класі та самостійну роботу студентів он-лайн.

45

https://news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/20190326_121835.jpg
https://news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/20190326_121835.jpg


46

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ 
ПОЛІТЕХНІКИ В ТРЕНІНГУ «ГРОМАДСЬКА УЧАСТЬ 

В МІСЦЕВОМУ БЮДЖЕТУВАННІ»
25 вересня 2019 року викладачі Житомирської

політехніки: Віталій Бондарчук, доцент кафедри
цифрової економіки та міжнародних економічних
відносин, Людмила Каленчук, доцент кафедри цифрової
економіки та міжнародних економічних відносин, Віталій
Кучменко, доцент кафедри економічної безпеки,
публічного управління та адміністрування, та студенти
спеціальностей «Міжнародні економічні відносини» та
«Публічне управління та адміністрування» долучилися
до конструктивного тренінгу «Громадська участь в

місцевому бюджетуванні». Чудово спланований та організований тренінг дозволив
учасникам оволодіти потрібними знаннями та практичними навиками реальної участі у
бюджетному процесі.
Учасники змогли:
– узагальнити власні знання щодо бюджетного процесу на місцевому рівні, обговорити
кращі приклади реалізації практик та визначити “проблемні точки” громадської участі;
– долучитися до командної роботи з розробки плану комунікації з громадою щодо процесів
формування бюджету.

ЗУСТРІЧ СТУДЕНТІВ-ПРАВНИКІВ ФПУП З ПРЕДСТАВНИКАМИ 
ЮРИДИЧНОГО МАЙДАНЧИКУ «МОЇ ПРАВА»

25 вересня на запрошення викладачів та студентів факультету
публічного управління та права юридичний майданчик «Мої
права» завітав до Державного університету «Житомирська
політехніка». Учасники юридичного майданчику провели
консультативну роботу з питань нотаріату, виконанння рішень,

державної реєстрації, реєстрації актів цивільного стану та з інших напрямків роботи Головного
територіального управління юстиції у Житомирській області. Студенти спеціальності “Право”
ознайомилися із організацією роботи, повноваженнями органів юстиції, а також про хід
реалізації на Житомирщині загальнонаціонального правопросвітницького проекту Міністерства
юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!». Працівники Управління державної реєстрації нормативно-
правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління
юстиції у Житомирській області розповіли студентам про податкову знижку, хто має право її
отримати та які документи для цього потрібні. Також учасники зустрічі отримали
правороз’яснювальні інформаційні матеріали Міністерства юстиції України, зокрема і для
розміщення інформації на базі свого навчального закладу. Юридичний майданчик «Мої права» з
ініціативи Управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та
правової освіти Головного територіального управління юстиції у Житомирській області розпочав
роботу у жовтні 2017 року в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я
маю право!».

ОСВІТА
НАУКА
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СТУДЕНТИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ 
У СПІЛЬНОМУ СЕМІНАРІ КОМПАНІЇ EASYGENERATOR ТА 

НАУКОВОЇ ШКОЛИ «ЦИФРОВІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
10 вересня 2019 в межах діяльності наукової школи

«Цифрові освітні технології» при Державному університеті
«Житомирська політехніка» та міжнародної співпраці з
компанією EasyGenerator, Нідерланди (входить в групу
компаній «ISMeGroup», в Україні представлена «ISM
Ukraine») було проведено семінар-тренінг для студентів
університету за участю CEO компанії Каспера Спіро
(Kasper Spiro) та технічного керівника команди розробки
Юлії Савчук, під час якого висвітлювався стан розвитку та
використання цифрових технологій навчання у світі,
новітні технології і підходи до розробки засобів
електронного навчання (E-Learning).

Easygenerator – міжнародна компанія з центром
розробки в Житомирі та штаб-квартирою у місті
Роттердам, Нідерланди. Продуктом компанії – системою
розробки курсів електронного навчання, користуються
понад 1000 компаній в 50 країнах світу.

Державний університет «Житомирська політехніка»

розвиває науковий та освітній напрям «Цифрові освітні технології» в рамках роботи кафедр
факультету інформаційно-комп’ютерних технологій. Студенти спеціальностей факультету
активно дискутували під час семінару щодо технологій та підходів, що використовуються в
розробці рішень в галузі EdTech (освітні технології).

Також університет започаткував підготовку студентів за напрямом «Цифрова економіка» в
межах навчального плану спеціальності «Економіка». Тому, студенти факультету бізнесу та
сфери обслуговування у своїх запитаннях більше уваги приділяли економічним та
організаційним перевагам і можливостям, які надають комерційним, освітнім та державним
організаціям використання цифрових освітніх технологій.

Проблема сучасного студента – це те, що галузь ІТ розвивається настільки динамічно, що
обрана технологія може бути визнана застарілою ще на етапі її вивчення. Тому компанія як
роботодавець – і студенти як майбутні фахівці – мають бути проактивними та налагоджувати
взаємодію ще в процесі навчання. Саме тому, важливим є практичний зв’язок між
Житомирською політехнікою та компанією Easygenerator. На семінарі представники
Easygenerator розповіли студентам, які перспективи відкриває робота в компанії, і на чому
необхідно зосередитися, щоб зробити свій внесок у розвиток Easygenerator – найкращої
платформи для створення електронного навчального контенту.

«Easygenerator – продукт, який розвивається фантастично швидко. Вже четвертий рік поспіль
ми зростаємо на 100 % у рік. У 2018 та 2019 роках ми отримали відзнаки від найбільш впливових
експертів у галузі. Серед наших клієнтів – провідні компанії у понад 50 країнах світу. Лише
уявіть – цей колосальний продукт розробляється тут, у Житомирі! І ми бажаємо бачити
найкращих та найдрайвовіших у нашій команді – сподіваємося, це будете ВИ», сказав Каспер
Спіро, генеральний директор.
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ВІКЕНД В ЖИТОМИРСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ: 
PEARSON TEST OF ENGLISH + LANGUAGELABS + 
МІЖНАРОДНИЙ ВИДАВНИЧИЙ ДІМ PEARSON

Житомирська політехніка спрямовує вектори своєї
діяльності на вдосконалення навчально-освітнього
процесу з вивчення іноземних мов.

7 вересня 2019 року в Житомирській політехніці
відкрито офіційний Центр тестування міжнародного
іспиту Pearson Test of English.

Склавши іспит Pearson, Ви матимете можливість
незалежно оцінити свої знання з англійської мови та
отримати міжнародний сертифікат, що додасть
мотивації, а також відкриє нові можливості для
навчання та кар’єри. Сертифікат PTE визнається
багатьма міжнародними компаніями та установами
різних країн, є безстроковим та не потребує
повторного складання.

Житомирська політехніка доводить, що
впровадження інформаційних технологій у вивчення
мови – це рух у майбутнє. Так, у рамках співпраці з
Міжнародним освітнім центром Dinternal Education у
Житомирській політехніці відбулася презентація
LanguageLabs.

Студенти-філологи мали чудову нагоду
ознайомитися з можливістю автоматизованого
вдосконалення мовленнєвих навичок на базі
платформи LanguageLabs. Зокрема, використання

платформи LanguageLabs у вивченні мови сприяє формуванню необхідних мовленнєвих
умінь та навичок, а також фасилітує розвиток автономної навчально-пізнавальної діяльності
з використанням інформаційних технологій та орієнтацію на реалізацію компетентнісної
моделі нових освітніх стандартів.

Однак комп’ютеризація навчально-освітнього процесу не означає відмову від
традиційних видань. Підтвердженням того є автентичні навчально-методичні матеріали,
запропоновані Міжнародним видавничим домом Pearson.

Найсолідніше видання, знане в усьому світі, у стінах прогресивного університету – це
запорука успіху та відзнака якості!

Саме у стінах Житомирської політехніки фахівці англійської мови отримали чудову
нагоду ознайомитися з автентичними навчально-методичними матеріалами, що
урізноманітнюють заняття з англійської мови, заощаджують дорогоцінний час та
допомагають проводити по-справжньому ефективні та комунікативні уроки.
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СТУДЕНТИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ –
УЧАСНИКИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ФЕСТИВАЛЮ 

«ОЛЕВСЬКА РЕСПУБЛІКА»
6 вересня, студенти факультету бізнесу та сфери

обслуговування Державного університету «Житомирська
політехніка» групи ТЗ-6 (спеціальність «Туризм») стали
учасниками Всеукраїнського фестивалю, спрямованого на
ушанування героїв боротьби українського народу за
незалежність і територіальну цілісність України, «Олевська
республіка», що проходив в с. Хмелівка, урочище «Хутір
Радоробель».

В рамках заходу студенти брали участь в історичному диспуті «Олевська республіка-етап
українського державотворення», завдяки якому студенти мали змогу зануритись до реалій
воєнного та повоєнного часів українського державотворення.

Спостерігали й студенти за подіями Відкритого Всеукраїнського патріотичного
фестивалю учнівської молоді «Стежками Тараса Боровця».

LIVE AND LEARN / 
ВІК ЖИВИ - ВІК НАВЧАЙСЯ!

Teacher Training Day @t Zhytomyr Polytechnic став гарною традицією. Це завжди
неймовірна нагода вдосконалитися професійно, набути нового досвіду, завести корисні
знайомства, збагатитися ідеями та отримати насолоду від спілкування з однодумцями. Серія
методичних семінарів покликана ознайомити вчителів англійської мови з пріоритетними
методами розвитку комунікативних умінь маленьких учнів через усні продуктивні види
діяльності, гру та інтеракцію у початковій школі. Учасникам також були запропоновані дієві
поради щодо ефективного використання аудіоматеріалу для інтенсифікації процесу
вивчення та запам’ятовування лексики.
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ВПЕРШЕ В РЕГІОНІ НА БАЗІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ 
ВІДКРИТО ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ ІНСТРУКТОРІВ АКАДЕМІЙ 

CISCO (CISCO INSTRUCTOR TRAINING CENTER)
Багаторічна успішна діяльність академії Cisco (з

2007 року) на базі Державного університету
«Житомирська політехніка» дала змогу перейти на
наступний етап функціонування – на базі Академії
Cisco університету відкрито Центр підготовки
інструкторів академій Cisco (Cisco Instructor Training
Center).

Цьому передувала тривала плідна робота
викладачів-інструкторів щодо впровадження та
використання навчальних курсів програми академій
Cisco для фахової підготовки студентів і слухачів.
Лише за 2018-2019 навчальний рік успішно пройшли
навчання понад 600 студентів університету. Троє
кращих студентів факультету інформаційно-
компʼютерних технологій Михайло Гнип, Ілля
Черняк та Ігор Непша, які успішно завершили

навчання, отримали безкоштовні ваучери для проходження професійної сертифікації рівня
CCNA Routing and Switching.

Сьогодні Академія та Центр підготовки інструкторів університету дають можливість
пройти підготовку різного рівня (від початкового до професійного) за напрямами:

– Мережні технології (курси рівня CCNA Routing and Switching: Introduction to Network,
Routing and Switching Essentials, Scaling Network, Connecting Network);

– Інформаційні технології та операційні системи (курси IT Essentials, NDG Linux);
– Кібербезпека (курси Introduction to CyberSecurity, CyberSecurity Essentials, CCNA

Security, CCNA CyberOps);
– Програмування (Programming Essentials in Python, Programming Essentials in C,

Programming Essentials in C++, Advanced Programming in C, Advanced Programming in C++);
– Інтернет речей (курси Introduction to IoT, IoT Fundamentals: Connecting Things, IoT

Fundamentals: Big Data & Analytics, IoT Fundamentals: IoT Security).
Основними завданнями, які визначені для Академії та Центру підготовки інструкторів

Державного університету «Житомирська політехніка» на наступний навчальний рік є:
– надання підтримки закладам освіти міста та області щодо відкриття власних академій;
– навчання зацікавлених і мотивованих вчителів та науково-педагогічних працівників з

курсів програми академій;
– залучення якомога більшої кількості студентів та слухачів до успішного опанування

навчальних курсів різного рівня;
– підготовка студентів до промислової сертифікації з курсів програми академій;
– сприяння у працевлаштуванні випускників академії у провідних ІТ-компаніях.
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ЦЕНТРОМ ПІДГОТОВКИ ІНСТРУКТОРІВ АКАДЕМІЙ CISCO 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ ОТРИМАНО 

СТАТУС ЦЕНТРУ ПІДТРИМКИ АКАДЕМІЙ 
І ВІДКРИТО ПЕРШУ АКАДЕМІЮ

кібербезпеки. За минулий навчальний рік фахове навчання в академії Житомирської

політехніки пройшли більше ніж 600 студентів та слухачів.

Статус Центру надає можливість відкривати нові академії у закладах освіти різного рівня

(від школи до університету), надавати методичну, консультаційну та технічну підтримку

існуючим академіям, проводити підвищення кваліфікації наявних інструкторів, готувати

нових інструкторів з нових загальноосвітніх та професійних курсів.

Першою академією, яку відкрив і почав підтримувати наш Центр, і це було очікувано,

стала академія Житомирського міського ліцею при Житомирській політехніці, керівником

та інструктором академії ліцею є вчитель інформатики Юлія Миколаївна Зелінська,

інструктором академії – вчитель інформатики Сергій Дмитрович Петренко. Відтепер всі

учні ліцею отримали можливість неперервного онлайнового доступу до новітніх навчальних

матеріалів курсів програми академії з програмування (мовами C/C++ та Python), будови та

експлуатації компʼютерів, операційних систем Linux, компʼютерних мереж, кібербезпеки,

Інтернету речей тощо. Проходження таких курсів забезпечує набагато кращу підготовку

учнів з інформаційно-комунікаційних технологій та дає змогу їм вільно користуватися

сучасними технічними та програмними засобами.

Чергова приємна новина від програми

академій Cisco – 10 жовтня 2019 року на

базі Академії та Центру підготовки

інструкторів Житомирської політехніки

відкрито Центр підтримки академій Cisco

(ASC Cisco, Academy Support Center Cisco).

Відкриттю Центру передувала потужна

робота інструкторів нашого університету з

опанування та впровадження у освітній

процес сучасних навчальних курсів з

мережних технологій, операційних систем,
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КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ –
ДИПЛОМАНТ 11-ОЇ МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ 

«ІННОВАТИКА В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ»
22-24 жовтня 2019 р. у Київському Палаці дітей та

юнацтва за підтримки та участі Міністерства освіти і
науки України, Національної академії педагогічних
наук України відбулася Одинадцята міжнародна
виставка «Інноватика в сучасній освіті».

У роботі виставки взяли участь 560 представників
із 25 регіонів України, Чехії, Словаччини, Польщі,
Франції, США, Білорусії. Роботу виставки
супроводжувала змістовна тематична програма: 90
конференцій, презентацій, семінарів, круглих столів,
майстер-класів, панельних дискусій, воркшопів на
яких обговорювалися ключові питання

інноваційного розвитку національної освітньої системи, основні напрями удосконалення
системи освіти України та її входження як рівноправного партнера у європейське освітнє та
наукове співтовариство, впровадження нових форм і технологій науково-освітньої
діяльності, налагодження тісної співпраці з закордонними освітніми партнерами, участі в
міжнародних наукових програмах і проектах, демонструвалися інноваційні розробки
закладів освіти, наукових установ і підприємств.

Учасники презентували досвід впровадження інноваційних підходів, методів і форм при
викладанні предметів природничо-математичного циклу; розвитку професійної
компетентності педагогічних працівників; забезпечення якості надання освітніх послуг у
сфері професійної (професійно-технічної) освіти, упровадження інноваційних освітніх і
виробничих технологій тощо.

Кафедру екології гірничо-екологічного факультету Державного університету
«Житомирська політехніка» представляли на заході доцент кафедри екології, кандидат
технічних наук Корбут М.Б. та доцент кафедри екології, кандидат сільсько-господарських
наук Давидова І.В., яких було нагороджено Дипломом МОН України та НАПН України за
презентацію освітніх інновацій і активну участь у розбудові національної освіти.
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СТУДЕНТИ-ЛІНГВІСТИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ 
ОТРИМАЛИ СЕРТИФІКАТИ IREX ТА СТАЛИ 
АМБАСАДОРАМИ З МЕДІАГРАМОТНОСТІ

Студенти Житомирської політехніки
спеціальності «Філологія (прикладна лінгвістика)»
опанували курс з медіаграмотності Very Verified,
який було розроблено міжнародною організацією
IREX у партнерстві зі студією онлайн освіти EdEra.
Курс є частиною проєкту «Вивчай та розрізняй:
інфо-медійна грамотність», який впроваджується
IREX (Міжнародною радою з досліджень та обмінів)
за підтримки Посольства США та Посольства Великої
Британії в Україні, у партнерстві з Міністерством
освіти та науки України.

Разом з фасилітатором курсу, доцентом кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики
Канчурою Євгенією Орестівною, студенти вчилися відрізняти факти від суджень,
відфільтровувати фейкові повідомлення, визначати маніпулятивні медійні прийоми та
шукали засоби протидії ним. Кожен учасник міжнародного проекту дослідив свій власний
медіа ландшафт та емоційні реакції, навчився виходити за межі інформаційної бульбашки
та дотримуватися правил інформаційної гігієни в соціальних мережах. Стандарти
журналістської доброчесності стали для всіх нас орієнтиром та зразком.

Курс проводився англійською мовою. Вільне спілкування та різноманітні прийоми
організації занять зумовили невимушену атмосферу в аудиторії, сповнили студентів
ентузіазму та допомогли розвинути їхні творчі навички.

Під час презентації елементів курсу в лабораторії прикладної лінгвістики в рамках
SpaceTechFest-2019 до курсу долучилися також наші іноземні студенти й викладачі, гості зі
шкіл Житомира й області, та всі, хто відвідував локацію кафедри теоретичної та прикладної
лінгвістики.
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СТАРТ ДРУГИХ ОБЛАСНИХ КУРСІВ ГІДІВ-ЕКСКУРСОВОДІВ 
НА БАЗІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

23 квітня 2019 року вдруге стартували Обласні курси гідів-
екскурсоводів, що проводяться за підтримки Житомирського
обласного туристичного інформаційного центру обласної ради і
управління культури та туризму Житомирської
облдержадміністрації на базі Житомирської політехніки.

Навчання проходить двічі на тиждень. Програма містить як
теоретичні, так і практичні заняття, виїзні оглядові екскурсії по

місту та області. Курси читають практикуючі гіди, екскурсоводи, історики та краєзнавці
Житомирщини. Екзаменом по закінченню курсів буде авторська оглядова екскурсія по
м. Житомиру та області.

Курс орієнтований не лише на студентів, а також на людей, яким цікаве спілкування,
історія, культура, які не бояться змін, люблять подорожувати. По закінченню курсів
учасники отримають сертифікат програми професійної освіти «Гід-екскурсовод: Основи
туристичного супроводу». Випускники цих курсів вже в 2019 році зможуть долучитися до
«Асоціації гідів Житомирщини» та бути офіційно працевлаштованими.

Організаційний супровід зі сторони університету здійснюють викладачі та студенти
кафедри менеджменту і туризму на чолі з завідувачем кафедри, професором Галиною
Тарасюк. У Житомирській політехніці здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів за
спеціальністю «Туризм», функціонує Студентське екскурсійне бюро.

Під час Вступної кампанії-2019 відбудеться перший набір бакалаврів за освітньо-
професійною програмою «Готельно-ресторанна справа». На сьогодні є потреба
висококваліфікованих спеціалістів сфери готельно-ресторанних послуг, які сприяють
задоволенню таких першочергових потреб туристів, як проживання й харчування.

Впевнені, що навчання на Обласних курсах гідів-екскурсоводів допоможе всім їх
учасникам здійснити омріяні екскурсії в майбутньому.
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ЛЕВКО ІВАНЧУК З ЛЕКЦІЄЮ «ЯК СПІЛКУВАТИСЯ З РОБОТАМИ 
МОВОЮ ЖЕСТІВ» У ЖИТОМИРСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ В РАМКАХ 

ФЕСТИВАЛЮ «ДНІ ЯПОНІЇ В ЖИТОМИРІ»

У рамках проведення фестивалю «Дні Японії в
Житомирі» в Житомирській політехніці дослідник
комп’ютерних систем з досвідом 5-річної роботи та
навчання у Японії і Канаді, Левко Іванчук, презентував
студентам та викладачам лекцію «Як спілкуватися з
роботами мовою жестів».

Лектор впевнений, що з роботами краще спілкуватися
не «мишкою» та клавіатурою. Саме про комунікацію з
цифровим світом йшлося у годинній лекції. Під час

лекції слухачі дізналися, як спільні дослідження лектора з японськими партнерами з
науково-дослідноного інституту HONDA допомагають розширити можливості комунікації з
цифровим світом навколо нас, а також, які технології використовуються для розуміння не
тільки вербальної мови, а й мови жестів. Слухачі отримали інформацію про світ японських
інновацій, про їхню філософію до науки та досліджень.

Під час лекції відбулася демонстрація роботи обладнання Microsoft Kinect V2.
Лекція була цікава студентам та викладачам Житомирської політехніки, оскільки сфера їх

інтересів: комп’ютерні системи та автоматика, інформаційні технології, комп’ютерна
інженерія тощо.

По закінченню лекції студенти та викладачі отримали вичерпні відповіді на свої
запитання та змогли самостійно випробувати роботу сенсорного обладнання.
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ТЕХНІЧНИЙ СЕМІНАР ПО ЗАСТОСУВАННЮ НОВИХ РІШЕНЬ 
У СФЕРІ ПРОМИСЛОВОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ

13 червня 2019 року в Державному університеті «Житомирська політехніка» відбувся
черговий технічний семінар, присвячений застосуванню нових рішень в області
промислової автоматизації, за участі відомих брендів та експертів цієї галузі, таких як ABB –
одного зі світових лідерів в області енергозабезпечення та автоматизації, Rittal Ukraine –
провідного постачальника розподільчих шаф, PILZ – експерта в області систем безпеки на
виробництві тощо.

В семінарі взяли участь представники промислових підприємств Житомирської та інших
областей нашої країни.

Організатором семінару виступила група компаній «1encon Industry group», що
займається розробкою та реалізацією проектів з автоматизації в різних галузях
промисловості, а також кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
ім. проф. Б.Б. Самотокіна, які разом співпрацюють у цьому напрямку вже впродовж вісьми
років.
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ВИКЛАДАЧІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ ПРОЙШЛИ КУРС 
З ПІДГОТОВКИ ЕНЕРГОАУДИТОРІВ ВІД ФОНДУ 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

З 15 по 25 липня викладачі Житомирської політехніки, старший викладач кафедри
розробки корисних копалин ім. М.Т. Бакка Неля Остафійчук та доцент кафедри метрології
та інформаційно-вимірювальної техніки Ларина Чепюк разом з колегами з семи закладів
вищої освіти пройшли інтенсивний курс для тренерів з навчання енергоаудиторів.
Навчальний курс відбувся в рамках проекту GIZ з підтримки Фонду енергоефективності.

Під час навчання слухачі отримали ґрунтовні теоретичні знання, виконували практичні
вправи, розрахунки, групові завдання та провели тестове обстеження двох будинків, що
входять до Асоціації ОСББ «Оберіг». Курс підготовлений на основі кращих європейських
практик та складався з лекцій, практичних вправ та самостійної роботи. Викладачами були
фахівці з енергоаудиту, регіональні консультанти Міжнародної фінансової корпорації (IFC)
та представники Фонду енергоефективності.

Також слухачі ознайомилися з будинком, мешканці якого тільки планують
впроваджувати заходи з енергоефективності в рамках проекту «Перші ластівки», а також з
будинком, де вже реалізовані комплексні проекти з енергоефективності, в тому числі
утеплення фасаду. Представник АОСББ «Оберіг» розповів слухачам про особливості
реалізації проектів з енергоефективності на всіх етапах, починаючи з енергоаудиту і
закінчуючи пуско-налагоджувальними роботами.

Наприкінці навчального курсу слухачі склали іспит та отримали відповідні сертифікати.
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СЕМІНАР «РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЙ У ІНДУСТРІЇ 
ВИРОБНИЦТВА ЩЕБНЮ» КОМПАНІЇ METSO 

В ЖИТОМИРСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ

19 вересня на базі гірничо-екологічного факультету
Державного університету «Житомирська політехніка»
пройшов семінар «Розвиток технологій у індустрії
виробництва щебню» компанії Metso – світового лідера
гірничодобувної галузі і дистриб’ютора MCES AB (СВ ТЕК).

У рамках заходу учасники мали можливість ознайомитися із
головними тенденціями розвитку галузі та розглянути повний
спектр рішень від Metso щодо дроблення та сортування

щебню, а також знайти відповіді на актуальні питання:
Як скоротити витрати і мінімізувати ризики у процесі виробництва щебню?
Як збільшити безперебійну роботу обладнання?
Які існують рішення для захисту від зносу, футерування дробарок та багато ін.
На одному професійному майданчику зібралися провідні спеціалісти, фахівці, науковці

гірничодобувної галузі України та світу.

На семінарі виступили з доповідями керівники провідних компаній зі Швеції, США,
Фінляндії. Цікаві змістовні доповіді, консультації від провідних експертів, дискусії, ділова
атмосфера сприяли налагодженню перспективних взаємовигідних відносин для подальшого
розвитку та співпраці між освітою, наукою та виробництвом.

СТУДЕНТ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ – ГОЛОВА 
КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ МОЛОДИХ ЮРИСТІВ

30 вересня 2019 року відбулося засідання Координаційної

ради молодих юристів (КРМЮ) при Головному

територіальному управлінні юстиції у Житомирській області

за участі начальника Головного територіального управління

юстиції у Житомирській області Олександра Грабара. Під час

засідання було обрано новий склад, до якого увійшло

11 студентів Житомирської політехніки факультету публічного

управління та права (Клименко Назар, Бошян Альберт,

Колесник Тетяна, Чайка Катерина, Харитончук Дмитро,

Демчук Анастасія, Рябченко Ірина, Шевченко Дмитро, Коршак

Валерія, Абрамчук Ілона, Зароднюк Ірина. Головою КРМЮ

обрано студента 1 курсу Житомирської політехніки Дмитра

Шевченка.
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ВСТУПНА КАМПАНІЯ - 2019

КІЛЬКІСТЬ СТУДЕНТІВ, 
ЗАРАХОВАНИХ НА НАВЧАННЯ НА БАЗІ ПЗСО у 2019 році
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КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЗАРАХОВАНИХ НА НАВЧАННЯ 
у розрізі освітніх рівнів, форм навчання, факультетів
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Під час Вступної кампанії-2019 до Державного університету «Житомирська політехніка»
подано 6249 заяв абітурієнтів на участь у конкурсному відборі. Відсоток зарахованих на
навчання від загальної кількості поданих заяв становить – 30,5 %.

Кількість зарахованих на навчання за усіма освітніми рівнями

Усього За державним замовленням За рахунок коштів фізичних 

та юридичних осіб

1906 916 990

Кількість зарахованих на навчання у розрізі освітніх рівнів

Освітній ступінь Усього
За державним 

замовленням

За рахунок коштів 

фізичних та 

юридичних осіб

Бакалавр 1017 427 590

Магістр 889 489 400

Випускники підготовчих курсів університету –
студенти закладів вищої освіти України у 2019 році

Цього року за час вступної кампанії до університету зараховано 53 особи з числа
учасників бойових дій, усі з них отримали можливість навчатися за рахунок державного
замовлення.
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УЧНІВСЬКА ОЛІМПІАДА З ЕКОНОМІКИ
23 лютого 2019 р. у стінах університету за сприяння та підтримки ректорату та керівництва
факультету обліку і фінансів, спільними зусиллями кафедри міжнародних економічних
відносин та Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
організовано, проведення ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з
економіки.

ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР ПО ІНФОРМУВАННЮ СТУДЕНТІВ-
БАКАЛАВРІВ ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ СКЛАДАННЯ ЗНО З 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРИ ВСТУПІ ДО МАГІСТРАТУРИ
22 лютого 2019 р. в університеті відбувся практичний семінар для студентів 4 курсу

денної та заочної форм навчання щодо особливостей вступної кампанії 2019 року. Для
окремих спеціальностей, обов’язковим при вступі на навчання для здобуття освітнього
ступеня «магістр» у 2019 році є складання Єдиного вступного іспиту з іноземної мови в
форматі ЗНО.

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) – форма вступного випробування з іноземної (англійської,
або німецької, або французької, або іспанської) мови для вступу на навчання для здобуття
ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста), яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення
зовнішнього незалежного оцінювання.

КРУГЛИЙ СТІЛ «ЗНО ТА ВСТУП-2019» ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ 
ШКІЛ ТА КОЛЕДЖІВ

2 березня 2019 року, з метою донесення актуальної
інформації про особливості зовнішнього незалежного
оцінювання у 2019 році, відбувся спільний тематичний
Круглий стіл Державного університету «Житомирська
політехніка» та Вінницького регіонального центру
оцінювання якості освіти «ЗНО та ВСТУП-2019».
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КВЕСТ «УНІВЕР: ДЕМО-ВЕРСІЯ» ДЛЯ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ
16 березня 2019 року було проведено квест «Універ: демо-версія» для учнів старших

класів. Метою квесту було познайомити учнів із університетом, занурити їх в атмосферу
студентського життя та поринути в світ економічних загадок та ребусів. За розгадуванням
ребусів, розкодуванням шифрів та пошуком ключів до квест-кімнат непомітно промайнули
півтори години суботнього ранку. Старшокласники отримали масу приємних вражень та
позитивних емоцій від участі в заході, а студенти-організатори заряд бадьорості для
подальшої організації студентського дозвілля. Викладачі кафедри міжнародних
економічних відносин пишаються своїми студентами!

ЗУСТРІЧ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ «OPEN UP: BREAK THE ICE 
IN COMMUNICATION» В ЖИТОМИРСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ

Відбулася одна з найочікуваніших зустрічей − зустріч іноземних студентів. Безмежно
вдячнІ усім присутнім за драйв, позитив, доброзичливість та щирість. Коли ми разом − ми
сила! Приємно усвідомлювати, що попри культурні та мовні розбіжності ми маємо багато
спільного. А саме − прагнення до душевності, тепла, щирості у взаєминах. Плануємо такі
зустрічі як традиційні.

ЕКСКУРСІЇ УЧНІВ ОБЛАСТІ ТА МІСТА ЖИТОМИРА
Протягом року Державний університет «Житомирська політехніка» з екскурсіями

відвідували учні шкіл об’єднаних територіальних громад та м. Житомира
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ЕКСКУРСІЯ ЖИТОМИРСЬКОЮ ПОЛІТЕХНІКОЮ ДЛЯ УЧНІВ 
ШКОЛИ № 20

5 червня до Державного університету «Житомирська політехніка» завітали учні
Житомирської спеціалізованої школи № 20. Учні мали змогу дізнатися про цікавинки
студентського життя, разом з представниками органів студентського
самоврядування пройшлися по розробленому екскурсійному маршруту
університетом, долучитися до обговорення актуальних питань.

«МАЙСТЕРНІ МІСТА-2019»
07 червня 2019 року у рамках урбаністично-культурного фестивалю «Майстерня міста

Житомир 2019» студентсько-викладацький актив Державного університету «Житомирська
політехніка» проводив інтелектуальну командну рольову гру «Корпорація-2030».

Також, під час заходу студенти Державного університету «Житомирська політехніка»
розповіли про потенціал використання сонячної енергетики в Житомирському регіоні та
перспективи розвитку галузі.

ПАРКУВАННЯ СОБОРНОГО
21 вересня 2019 року студенти та викладачі Житомирської політехніки взяли участь у

ПАРКуванні Соборного. Захід, який відбувся в рамках Європейського тижня мобільності та
покликаний наочно показати житомирянам та гостям міста Житомир, що центральну
площу нашого міста реально перетворити на активний громадський простір.
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УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ 
ПОЛІТЕХНІКИ У «ДНІ КАР’ЄРИ»

19 вересня, на площі Польовій, 6-А, відбулося урочисте відкриття новозбудованого
приміщення Житомирського міського центру зайнятості. В рамках даного заходу заклади
освіти міста Житомира брали учать у профорієнтаційному заході «День кар’єри».

Житомирську політехніку представляли студенти та викладачі факультету комп’ютерно-
інтегрованих технологій, мехатроніки та робототехніки.

ДЕНЬ КАР’ЄРИ «ОЗВУЧ ТАЛАНТ ГРОМАДІ – 2019» 
У СТАНИШІВСЬКІЙ ОТГ

17 вересня 2019 року представники Державного університету «Житомирська політехніка»
взяли участь у профорієнтаційному заході День кар’єри «Озвуч Талант Громаді – 2019»,
який був проведений для жителів Станишівської ОТГ.

Захід відбувся у веселій та дружній атмосфері. Впевнені, що школярі Станишівської ОТГ з
користю провели час та дізналися актуальну інформацію щодо можливостей навчання в
Житомирській політехніці.

ДЕНЬ КАР’ЄРИ «ВСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ СЬОГОДНІ» 
У ПОПІЛЬНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

25 жовтня 2019 р. представники Державного університету «Житомирська політехніка»
відвідали профорієнтаційний захід «День кар’єри» організований працівниками
Попільнянського районного центру зайнятості, що проходив під гаслом «Все починається
сьогодні». На захід завітали понад 500 майбутніх випускників шкіл Попільнянського району.
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ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ 
В ЧУДНОВІ ТА ОЛІЇВЦІ

22 жовтня у м. Чуднів відбувся захід День кар’єри, а 23 жовтня в Оліївці – «Озвуч Талант
Громаді – 2019». Цільова аудиторія – учні місцевих шкіл.

Студенти та викладачі Житомирської політехніки надавали вичерпну інформацію про
факультети та спеціальності університету, умови вступу, демонстрували самохідних роботів,
активно спілкувалися з учнями старших класів та їх вчителями, запрошували на екскурсії до
університету, налагоджували можливі напрями для майбутньої співпраці.

ЯРМАРОК ПРОФЕСІЙ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ 
АНДРУШІВСЬКОГО РАЙОНУ

17 жовтня 2019 року представники Державного університету «Житомирська
політехніка» відвідали традиційний «Ярмарок професій», організований спеціалістами
Андрушівського центру зайнятості спільно з відділом освіти, що проходив під гаслом «Живи
та працюй в Україні». На захід завітали понад 300 майбутніх випускників шкіл
Андрушівського району та міста.

Під час профорієнтаційної орієнтації майбутніх абітурієнтів, викладачі Державного
університету «Житомирська політехніка» надали кваліфіковані відповіді на запитання щодо
грамотного професійного планування та вибору фаху з урахуванням власних можливостей і
реальних потреб ринку праці.

ДЕНЬ КАР’ЄРИ «ОЗВУЧ ТАЛАНТ ГРОМАДІ – 2019» 
У ТЕТЕРІВСЬКІЙ ОТГ

Студенти, викладачі Житомирської політехніки продовжують брати участь у
профорієнтаційних заходах, які організовані ОТГ Житомирської області. Так,
16 жовтня представники нашого університету стали активними учасниками Дня кар’єри
«Озвуч Талант Громаді – 2019», який був проведений для жителів Тетерівської ОТГ.

ОСВІТА
НАУКА
МОБІЛЬНІСТЬ
FREETIME
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ЗНАЙОМСТВО З ЖИТОМИРСЬКОЮ ПОЛІТЕХНІКОЮ 
СТУДЕНТІВ ЖИТОМИРСЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО КОЛЕДЖУ

19 листопада Державний університет «Житомирська політехніка» гостинно відкрив двері
для студентів Житомирського торговельно-економічного коледжу з метою профорієнтації.

Програма профорієнтації складалася з декількох блоків. Перший блок – лекційний.
Майбутніх абітурієнтів познайомили з університетом та студентським життям. Перед
студентами виступили лідери студентського активу університету Іван Новосьолов та Дмитро
Безпалько, а також викладачі кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних
відносин доц. Юрківський Олександр та доц. Бондарчук Віталій.

Наступний блок – екскурсійний. Для студентів коледжу була проведена екскурсія
університетом, під час якої наші студенти-волонтери та викладачі ознайомили гостей
університету із сучасними технологічними розробками, стартами, проектами студентів з
мехатроніки та робототехніки.

УЧАСТЬ ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЖИТОМИРСЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА» У ДНІ КАР’ЄРИ «ОСВІТОРІЯ – 2019»

19 листопада відбувся День кар’єри «ОсвіТорія – 2019» для учнів 8-11 класів шкіл
м. Житомира та Житомирського району. Організатором даного заходу був Житомирський
міський центр зайнятості. Формат заходу – Освітня Територія – презентаційні майданчики
від навчальних закладів та служби зайнятості.

Житомирську політехніку представляли викладачі та студенти усіх факультетів
університету. На локації Житомирської політехніки, майбутні абітурієнти могли отримати
кваліфіковану консультацію щодо спеціальностей університету, отримати відповіді на
питання щодо вступної компанії, поспілкуватися зі студентами про навчання та дозвілля, а
також долучитися до активностей, які були запропоновані факультетами університету.
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СТУДЕНТИ ТА ВИКЛАДАЧІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ 
ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ФЕСТИВАЛІ ЧЕРВОНЕ ЕКОФЕСТ

28 червня в смт. Червоне Андрушівського району у мальовничому парку біля
старовинного маєтку Терещенків відбувся фестиваль Червоне ЕкоФест, організатором
якого була НУО «Сучасний Формат». Фестиваль проводиться в рамках реалізації проекту
«Поводження з відходами в громадах: від інформування до роздільного сортування», що
здійснюється за підтримки німецької урядової компанії GIZ та «U-LEAD з Європою».

В рамках фестивалю свої локації представили і студенти Житомирської політехніки.
Локації користувалися неабиякою увагою та викликали інтерес як у дорослих гостей
фестивалю, так і у малечі.

Під час заходу наші студенти взяли участь у захопливому екоквесті та стали частиною
команди переможців, змогли відвідати свято вареників, познайомитися з багатьма
шанувальниками екокультури і екологічно свідомого способу життя.

ТРЕНІНГ «ПРО ВІДХОДИ ЗНАЄМО, ПРО ГРОМАДУ 
ДБАЄМО» ДЛЯ ШКОЛЯРІВ ОВРУЦЬКОЇ, НАРОДИЦЬКОЇ ТА 
СЛОВЕЧАНСЬКОЇ ОТГ ВІД ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ
9-11 вересня викладачі кафедри екології та студенти гірничо-екологічного факультету

Державного університету «Житомирська політехніка» організували та провели тренінг «Про
відходи знаємо, про громаду дбаємо» для школярів трьох ОТГ (Овруцької, Народицької та
Словечанської).

Під час тренінгів юні екологи обговорили проблеми та перспективи запровадження
роздільного збору відходів на території громад. Молодь виявила готовність відсортовувати
ресурси, які можна переробляти із загальної маси відходів, за умови, що будуть обладнані
пункти здачі.

ОСВІТА
НАУКА
МОБІЛЬНІСТЬ
FREETIME
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ОСВІТНІ ПРОГРАМИ
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АНАЛІЗ НАБОРУ СТУДЕНТІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ

За освітнім ступенем «бакалавр» (денна та заочна форми навчання) підготовка фахівців
здійснюється за 27 спеціальностями. З них у 2019 році:
на 3 спеціальності зараховано 100% ліцензійного обсягу:

241 Готельно-ресторанна справа
081 Право
262 Правоохоронна діяльність

на 14 спеціальностей зараховано студентів більше, ніж в 2018 році:
051 Економіка
101 Екологія
123 Комп'ютерна інженерія
125 Кібербезпека
131 Прикладна механіка
133 Галузеве машинобудування
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
183 Технології захисту навколишнього середовища
184 Гірництво
242 Туризм
274 Автомобільний транспорт
275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
292 Міжнародні економічні відносини
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За освітнім ступенем «магістр» (денна та заочна форми навчання) підготовка фахівців
здійснюється за 22 спеціальностями. З них у 2019 році:
 на 3 спеціальності зараховано понад 90% ліцензійного обсягу:

262 Правоохоронна діяльність
281 Публічне управління та адміністрування
183 Технології захисту навколишнього середовища

на 9 спеціальностей зараховано студентів більше, ніж в 2018 році:
101 Екологія
126 Інформаційні системи та технології
131 Прикладна механіка
133 Галузеве машинобудування
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
183 Технології захисту навколишнього середовища
184 Гірництво
262 Правоохоронна діяльність
274 Автомобільний транспорт

ОСВІТА
НАУКА
МОБІЛЬНІСТЬ
FREETIME
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БАКАЛАВР

• Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 
технології
• Автомобільний транспорт
• Бізнес-адміністрування
• Біомедична інженерія
• Високотехнологічний комп'ютерний 

інжиніринг
• Галузеве машинобудування
• Гірництво
• Готельно-ресторанна справа
• Екологія
• Економіка
• Економіка підприємства
• Інженерія програмного забезпечення
• Кібербезпека
• Комп’ютерна інженерія
• Комп'ютеризовані інформаційно-

вимірювальні системи
• Комп'ютерна графіка та розробка ігор
• Комп'ютерне конструювання мехатронних

систем
• Менеджмент
• Міжнародні економічні відносини
• Облік і оподаткування
• Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність
• Право
• Правоохоронна діяльність
• Прикладна механіка
• Публічне управління та адміністрування
• Робототехніка та комп'ютеризовані системи 

управління
• Телекомунікації та радіотехніка
• Технології захисту навколишнього 

середовища
• Транспортні технології (на автомобільному 

транспорті)
• Туризм
• Управління бізнесом
• Філологія (прикладна лінгвістика)
• Фінанси, банківська справа та страхування

МАГІСТР

• Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 
технології
• Автомобільний транспорт
• Бізнес-економіка
• Біомедична інженерія
• Галузеве машинобудування
• Екологія
• Інженерія програмного забезпечення
• Інформаційні системи та технології
• Маркшейдерська справа
• Менеджмент
• Менеджмент закладів охорони здоров'я
• Міжнародний бізнес
• Облік і оподаткування
• Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність
• Право
• Правоохоронна діяльність
• Прикладна механіка
• Публічне управління та адміністрування
• Розробка родовищ та видобування корисних 

копалин
• Телекомунікації та радіотехніка
• Технології захисту навколишнього середовища
• Туризмознавство
• Управління ІТ-проектами
• Управління персоналом у бізнес-середовищі
• Фінанси, банківська справа та страхування

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ
Навчання у Житомирській політехніці проводиться за:

• 16 галузями знань;
• 27 спеціальностями:

• 22 за освітнім рівнем «магістр» (25 освітньо-професійних програм);
• 27 за освітнім рівнем «бакалавр» (33 освітньо-професійні програми);
• 10 за освітнім рівнем «доктор філософії» (10 освітньо-наукових програм).

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

• Автомобільний транспорт
• Гірництво
• Екологія
• Економіка
• Інженерія програмного забезпечення
• Менеджмент
• Облік і оподаткування
• Прикладна механіка
• Публічне управління та адміністрування
• Фінанси, банківська справа та страхування
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ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЯ

У 2019 РОЦІ ЛІЦЕНЗОВАНО НОВІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
• 101 «Екологія» («молодший бакалавр»);
• 071 «Облік і оподаткування» («молодший бакалавр»);
• 183 «Технології захисту навколишнього середовища» («молодший бакалавр»);
• 184 «Гірництво» («молодший бакалавр»);
• 103 «Науки про землю» («бакалавр»);
• 126 «Інформаційні системи та технології» («бакалавр»);
• 241 «Готельно-ресторанна справа» («бакалавр»);
• 081 «Право» («магістр»);
• 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» («магістр»);
• 275 «Транспортні технології на автомобільному транспорті» («магістр»);
• 292 «Міжнародні економічні відносини» («магістр»).

Ліцензовано підготовку іноземних громадян за спеціальностями:
• 051 «Економіка» («бакалавр» та «магістр»);
• 242 «Туризм» («бакалавр» та «магістр»);
• 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» («бакалавр» та «магістр»);
• 121 «Інженерія програмного забезпечення» («бакалавр» та «магістр»);
• 126 «Інформаційні системи та технології» («бакалавр»);
• 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» («бакалавр» та «магістр»);
• 172 «Телекомунікації та радіотехніка» («бакалавр» та «магістр»);
• 184 «Гірництво» («бакалавр» та «магістр»).

Рішенням Акредитаційної комісії акредитовано напрями підготовки за освітнім
рівнем «бакалавр»:

• 6.030503 «Міжнародна економіка»;
• 6.030504 «Економіка підприємства»;
• 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване
природокористування»;
• 6.050102 «Комп'ютерна інженерія».

ОСВІТА
НАУКА
МОБІЛЬНІСТЬ
FREETIME
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У 2019 році кількість студентів, що навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб
збільшилась на 107 осіб.

КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ
У 2019 році загальний контингент студентів Житомирської політехніки збільшився

порівняно з 2018 роком на 134 особи.
Найбільший сумарний контингент на факультеті бізнесу та сфери обслуговування,

найменший – на гірничо-екологічному факультеті.
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ЯКІСТЬ НАВЧАННЯ
В цілому по Житомирській політехніці кількість студентів, які отримали диплом з

відзнакою у 2019 році, склала 320 осіб, або 18 % від загальної кількості випускників.

ОСВІТА
НАУКА
МОБІЛЬНІСТЬ
FREETIME



ОСВІТА ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ЖИТОМИРСЬКІЙ 
ПОЛІТЕХНІЦІ

У Державному університеті «Житомирська політехніка» навчається більше 40 іноземних
громадян з-понад 10 країн світу, а саме Республіки Білорусь, Чеської Республіки,
Демократичної республіки Конго, Республіки Камерун, Народної Республіки Бангладеш,
Грузії, Ізраїлю, Туркменістану, Гани та ін.

Навчання іноземних студентів здійснюється на підготовчому відділенні для іноземних
громадян Центру довузівської освіти та роботи з іноземними студентами. Під час навчання
на підготовчому відділенні іноземці вивчають українську мову та країнознавство, а також й
інші предмети інженерно-технічного та економічного профілів.

У межах позааудиторної роботи іноземні студенти відвідують кінотеатри, музеї,
виставки та картинні галереї, що сприяє вивченню звичаїв і культури країни, мова якої
вивчається.

Іноземні студенти здобувають освіту за освітніми
рівнями «бакалавр» та «магістр». Для навчання
іноземці можуть обирати з-понад 30 освітніх програм,
зокрема, за спеціальностями 051 «Економіка»,
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,
073 «Менеджмент», 123 «Комп’ютерна інженерія»,
133 «Галузеве машинобудування», 151 «Автоматизація
та комп’ютерно-інтегровані технології»,
184 «Гірництво», 242 «Туризм», 274 «Автомобільний
транспорт», 281 «Публічне управління та
адміністрування» та інші.

75



КУРСИ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ У ЖИТОМИРСЬКІЙ 
ПОЛІТЕХНІЦІ

За вибором студента навчання може здійснюватися українською та англійською мовами.
Зокрема у 2019 році здійснено набір групи іноземних студентів, які навчаються за
спеціальністю 051 «Економіка», мова навчання англійська.

У Житомирській політехніці значна увага приділяється дозвіллю іноземних студентів.
Іноземні студенти із задоволенням долучаються до спортивних видів діяльності, а саме гри
у футбол, баскетбол та теніс, фехтування, а також рафтингу.

Іноземні студенти охоче долучаються до волонтерської роботи в літніх таборах середніх
загальноосвітніх шкіл.

Цікавими для іноземних студентів є виїзні екскурсії до культурно-історичних місць та
заповідників.

З метою підвищення мовної компетентності громадян України та
іноземних громадян на базі Центру довузівської освіти та роботи з
іноземними студентами діють інтенсивні (4 місяці) та базові
(7 місяців) курси підготовки з англійської мови до складання
міжнародних іспитів. Курси спрямовані на розвиток умінь та навичок
сприйняття англійської мови на слух, читання англійською мовою та
розуміння прочитаного, створення логічно, лексично, стилістично та
граматично правильно оформлених усних та письмових повідомлень
англійською мовою.

Після закінчення курсів студенти мають можливість скласти
міжнародний іспит у Першому регіональному центрі тестування
іноземних мов при Житомирській політехніці та отримати сертифікат,
що засвідчує рівень володіння англійською мовою відповідно до
Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти (CEFR).

Студентам також пропонується додаткове вивчення польської,
німецької, французької, іспанської, італійської, китайської,
корейської, японської та турецької мов.

ОСВІТА
НАУКА
МОБІЛЬНІСТЬ
FREETIME
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ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД
Станом на 01.11.2019 р. з 320 осіб професорсько-викладацького складу 90 % працюють на

постійній основі, а 74 % мають наукові ступені та вчені звання. Серед штатних
співробітників Державного університету «Житомирська політехніка» 74 % становлять
особи вищої кваліфікації (доктори наук і професори, кандидати наук і доценти). На
постійній основі в Житомирській політехніці працює 48 докторів наук, професорів та
165 кандидатів наук, доцентів, а на умовах сумісництва – 8 докторів наук, професорів і
14 кандидатів наук, доцентів.

На 23 кафедрах завідувачами є 11 докторів наук, професорів, 12 – кандидати наук
доценти. Кількість випускаючих кафедр – 20, завідувачами на них є – 9 докторів наук,
професорів, 11 – кандидати наук, доценти.

В університеті працюють на штатних посадах та за зовнішнім сумісництвом 8 академіків
галузевих академій наук України, 2 члена-кореспондента галузевих академій наук України,
3 Заслужених діячів науки і техніки України, 2 Заслужених працівника освіти України,
1 Заслужений економіст України, 1 Заслужений лісівник України, 1 Заслужений юрист
України, 1 Заслужений метролог України, 1 Заслужений працівник фізичної культури і
спорту, 9 Відмінників освіти України, 1 Лауреат державної премії України в галузі науки і
техніки.
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ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
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Категорії робіт

2016 2017 2018 2019

к-ть 

од.
тис. грн

к-ть 

од.
тис. грн

к-ть 

од.
тис. грн

к-ть 

од
тис. грн

Фундаментальні

(за рахунок 

держбюджету)
3 428,831 4 657,553 1 200,000 1 200,000

Прикладні

(за рахунок 

держбюджету)
2 295,412 1 214,247 2 670,000 2 670,000

Наукові роботи 

молодих вчених

(за рахунок 

держбюджету)

1 87,0 6 703,0 6 2237,000 6 1983,1

• ”ФУНДАМЕНТАЛЬНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ З НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВИХ
ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО,
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО, ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ У СВІТІ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ
СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ“.

У 2019 р. виконуються 9 науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок коштів
державного бюджету загальним обсягом 2853,100 тис. грн. (з них: 1 фундаментальне
дослідження – 200,000 тис. грн., 2 прикладні дослідження – 670,000 тис. грн., 5 наукових
робіт молодих вчених – 1713,000 тис. грн., 1 науково-технічна (експериментальна)
розробка молодих вчених – 270,100 тис.грн.) за пріоритетними тематичними напрямами:

Пріоритетний напрям, визначений Законом України «Про пріоритетні напрями
розвитку науки і техніки»

ОСВІТА
НАУКА
МОБІЛЬНІСТЬ
FREETIME
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Фундаментальні проблеми сучасного 
матеріалознавства

НДР “Синтез термодинамічно нестабільних фаз та

технології остаточного формування оптико-електричних

властивостей гетероструктур для оптоелектронних

детекторів спеціального призначення”

Науковий керівник – д.т.н., проф. Москвін П.П.

Початок виконання – 01.02.2017 р. Кінець виконання –

31.12.2019 р.

Обсяг фінансування на 2019 р. – 200,000 тис. грн.

НАУКОВІ РОБОТИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та 

гуманітарних наук

НДР “Політика щодо біженців та внутрішньо переміщених осіб

при загрозах національній безпеці та постконфліктному стані

економіки ”

Науковий керівник – д.е.н., проф. Євдокимов В.В.

Початок виконання – 01.10.2017 р. Кінець виконання – 30.09.2019 р.

Обсяг фінансування на 2019 р. – 280,000 тис. грн.

НДР “Трансформація соціальної відповідальності бізнесу в умовах гібридної

війни”

Науковий керівник – д.е.н., проф. Жиглей І.В.

Початок виконання – 01.10.2017 р. Кінець виконання – 30.09.2020 р.

Обсяг фінансування на 2019 р. – 500,000 тис. грн.

Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій

НДР “Наукові основи відновлення лісогосподарських заходів у лісах,

віднесених до зони безумовного відселення”

Науковий керівник – к.с.-г. н., доц. Давидова І.В.

Початок виконання – 01.10.2017 р. Кінець виконання – 30.09.2020 р.

Обсяг фінансування на 2019 р. – 320,000 тис. грн.
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ПРИКЛАДНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Інформаційні та комунікаційні технології

НДР “Новий прецизійний чутливий елемент стабілізатора озброєння легкої

броньованої техніки”

Науковий керівник – к.т.н., доц. Ткачук А.Г. 

Початок виконання – 01.01.2018 р. Кінець виконання – 31.12.2020 р.

Обсяг фінансування на 2019 р. – 370,000 тис.грн.

НДР “Приладова система для вимірювання механічних величин (геометричних

параметрів та параметрів руху об’єктів) з цифровими відеозображеннями“

Науковий керівник – д.т.н., проф. Подчашинський Ю.О.

Початок виконання – 01.01.2018 р. Кінець виконання – 31.12.2019 р. 

Обсяг фінансування на 2019 р. – 300,000 тис. грн.

НАУКОВІ РОБОТИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

НДР “Автоматизована система моніторингу наявності шкідливих та

вибухонебезпечних газів на основі міні безпілотних літальних апаратів”

Науковий керівник – к.т.н. Коваль А.В. 

Початок виконання – 01.10.2017 р. Кінець виконання – 30.09.2020 р.

Обсяг фінансування на 2019 р. – 360,000 тис. грн.

НДР “Розробка нових і вдосконалення

існуючих методів та алгоритмів побудови

раціональних маршрутів руху транспортних

засобів”

Науковий керівник – к.т.н., доц. Морозов А.В.

Початок виконання – 01.10.2017 р. Кінець 

виконання – 30.09.2019 р.

Обсяг фінансування на 2019 р. – 253,000 тис. грн.

ОСВІТА
НАУКА
МОБІЛЬНІСТЬ
FREETIME
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НДР “Алгоритмічно-програмне забезпечення

обробки сигналів для мобільного комплексу

радіомоніторингу”

Науковий керівник – к.т.н., доц. Ципоренко В.В.

Початок виконання – 01.01.2019 р. Кінець виконання –

31.12.2021 р.

Обсяг фінансування на 2019 р. – 270,100 тис. грн.

ПРОЕКТИ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ, ПРИКЛАДНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, 
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ) РОЗРОБОК

Щорічно науковці університету подають проекти фундаментальних та прикладних

наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок на конкурсний

відбір на виконання за рахунок коштів державного бюджету.

У 2019 р. на конкурсний відбір подано 5 проектів:

1. «Дослідження інвазивних видів України з використанням автоматизованих систем
збору інформації та управління» д.б.н., доц. Уваєва Олена Іванівна);
2. «Економіко-екологічний інструментарій забезпечення продовольчої безпеки в умовах
земельного реформування відповідно до Цілей сталого розвитку» (науковий керівник
д.е.н., доц. Остапчук Тетяна Петрівна);
3. «Критичні технології лезового оброблення фрезеруванням важкооброблюваних
матеріалів подвійного призначення на багатоцільових верстатах» (науковий керівник
д.т.н., проф. Мельничук Петро Петрович);
4. «Приладовий комплекс для вимірювання параметрів руху об’єктів на основі часових
послідовностей відеозображень» д.т.н., проф Подчашинський Юрій Олександрович);
5. «Створення моделі цифрової трансформації процесу підготовки майбутніх фахівців з
інформаційних технологій» (науковий керівник д.пед,н., доц. Вакалюк Тетяна
Анатоліївна).

Молоді вчені університету подали 4 проекти наукових робіт на другий етап

конкурсного відбору проектів наукових робіт молодих вчених:

1. «Розробка заходів модернізації економічної складової продовольчої безпеки систем
виробництва продуктів на вимоги Цілей сталого розвитку» (керівник проекту д.е.н.,
проф. Замула Ірина Валеріївна;
2. «Обґрунтування технології використання та переробки кам’яних відходів гірничого
виробництва в будівельній індустрії» (керівник проекту д.т.н., доцент Коробійчук
Валентин Вацлавович);
3. «Створення електронних багатомовних академічних галузевих словників
(тезаурусів)» (керівник проекту к.філол.н. Черниш Оксана Андріївна);
4. «Розробка динамічно стійкого інструментального забезпечення технологій
фрезерування важкооброблюваних матеріалів» (керівник проекту к.т.н., доцент
Балицька Наталія Олександрівна).



НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

з проблем вищої освіти і науки, які проведені

в Державному університеті «Житомирська політехніка» у 2019 р.

1. Всеукраїнський форум з проблем міжнародних

економічних відносин «Розвиток міжнародної

торгівлі в умовах глобальних економічних

дисбалансів» (11 квітня)

2. Міжнародна науково-технічна конференція
«Інформаційно-комп’ютерні технології – 2019»
(ІКТ-2019, 18-20 квітня)

3. Міжнародна наукова конференція «Розвиток
інтегрованої звітності підприємств» (18-19 жовтня)

4. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Підприємницька модель 
економіки та управління розвитком підприємства» (6-8 листопада)

5. Всеукраїнська науково-технічна конференція з міжнародною участю «Процеси 
механічної обробки, верстати та інструмент» (7-8 листопада) 

6. Всеукраїнська науково-технічна конференція «Комп’ютерні технології: інновації, 
проблеми, рішення»  (14-15 листопада)

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІ

здобувачів вищої освіти і молодих учених,

які проведені в Державному університеті «Житомирська політехніка» у 2019 р.

1. Всеукраїнська наукова on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих

учених з міжнародною участю «Сучасні проблеми екології» (14 березня)

2. VI Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і

молодих учених «Актуальні напрями досліджень молодих учених в

іншомовному просторі» (11 квітня)

3. VI Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і

молодих учених «Перспективи розвитку гірничої справи та раціонального

використання природних ресурсів» (17-18 квітня)

4. VІІI Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та

молодих учених «Актуальні проблеми управління персоналом та економіки

праці» (27 квітня)
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5. Всеукраїнська науково-практична on-line конференція

здобувачів вищої освіти і молодих учених «Технічні

науки на сучасному етапі» (присвячена Дню науки,

15 травня)

6. Всеукраїнська науково-практична on-line конференція

здобувачів вищої освіти і молодих учених «Розробка

родовищ корисних копалин та промислова екологія»

(присвячена Дню науки, 16 травня)

7. Всеукраїнська науково-практична on-line конференція

здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інновації в

економіці» (присвячена Дню науки, 17 травня)

8. Всеукраїнська науково-практична конференція
здобувачів вищої освіти і молодих учених «Сталий
розвиток країни в рамках Європейської інтеграції»
(07 листопада)

9. ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і
молодих вчених «Інформаційно-комп'ютерні технології: стан, досягнення та
перспективи розвитку» (14-15 листопада)

10.VI Міжнародна науково-практична on-line конференція здобувачів вищої освіти і
молодих учених «Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи
розвитку» (19-21 грудня)

У 2019 році успішно завершена кваліфікаційна експертиза
та отримано:

1 патент України на винахід:
№ 118728 «Пристрій приймання широкосмугових сигналів з

лінійною частотною модуляцією», автори –
Андреєв О.В., Мартинчук П.П., Полещук І.І., Хоменко М.Ф.

4 патенти України на корисну модель:
№ 132179 «Тензометричний гравіметр», автори –

Безвесільна О.М., Ткачук А.Г., Чепюк Л.О.;
№ 133913 «Різець з механічним кріпленням різальної

пластини», автори − Полонський Л.Г., Середюк В.С.,
Тростенюк Ю.І., Кирилюк В.С., Краснюк І.І., Головня В.Д.,
Попок Н.Н., Яновський В.А.;

№ 135766 «Фрактальна антена з підвищеним коефіцієнтом
підсилення», автори – Манойлов В.П., Мартинчук П.П.,
Нікітчук Т.М., Полещук І.І., Чухов В.В., Хоменко Ж.М.;

№ 137601 «Однороторний інтегруючий гіроскопічний
гравіметр з контрольованими параметрами», автори −
Добржанський О.О., Ткачук А.Г., Богдановський М.В.
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13 свідоцтв про реєстрацію авторського права:
№ 84456 Навчальний посібник «Екологічна експертиза»,

автори – Коцюба І.Г., Єльнікова Т.О., Шлапак В.О.
№ 84746 Комп’ютерна програма «TS Explorer», автори –

Морозов А.В., Плечистий Д.Д.
№ 84935 Стаття «Дослідження методів фільтрації зображень в

задачі визначення властивостей дизельного біопалива», автори –
Подчашинський Ю.О., Шавурський О.Ю., Колодницька Р.В.

№ 84936 Стаття «Измерение геометричеких параметров и
моделирование процессов развития фитопланктона на основе
видеоизображений проб воды», автори – Подчашинський Ю.О.,
ЄльніковаТ.О.

№ 84937 Стаття «Компенсация динамических погрешностей
результатов видеоизмерений геометрических параметров и
параметров движения объектов», автори – Подчашинський Ю.О.,
Лугових О.О., Шавурський О.Ю.

№ 87848 Комп’ютерна програма «Візуалізація екологічного
стану водних об’єктів», автори – Коцюба І.Г., Єльнікова Т.О.,
Лико С.М., Левківський В.Л.

№ 87963 Стаття «Two-dimensional video image modeling with
measurement information on geometric parameters of objects»,
автори – Подчашинський Ю.О., Воронова Т.С.

№ 87964 Стаття «Neuro-mechanical processing measurement
information about mechanical quantities», автори –
Подчашинський Ю.О., Шавурський О.Ю.

№ 87965 Стаття «Моделювання евтрофних процесів у
водосховищах річки Тетерів Житомирської області на основі
відеозображень проб води», автори – Подчашинський Ю.О.,
Єльнікова Т.О.

№ 87966 Стаття «Алгоритмічна обробка зображень з
вимірювальною інформацією про геометричні параметри та
параметри руху об’єктів на основі штучних нейронних мереж»,
автори – Подчашинський Ю.О., Лугових О.О., Шавурська Л.Ю.

№ 88178 Літературний письмовий твір наукового характеру
«Методичні рекомендації для проведення робіт з паспортизації
річки Уж з метою розроблення заходів щодо відновлення
сприятливого гідрологічного режиму», автори – Коцюба І.Г.,
Єльнікова Т.О., Скиба Г.В., Герасимчук О.Л.

№ 89577 Літературний письмовий твір «Блок-схема алгоритму
програми «Municipal waste counter (MWC)», автори –
Євдокимов В.В., Коцюба І.Г., Морозов А.В., Левківський В.Л.

№ 91885 Комп’ютерна програма «RPP Solver», автори –
Морозов А.В., Локтікова Т.М., Кушнір Н.О.
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ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА –
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЛІДЕР У СФЕРІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ЯКІ 

ФІНАНСУЮТЬСЯ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Уже третій рік поспіль Житомирська політехніка є
єдиним закладом вищої освіти в регіоні, що отримує
фінансування з державного бюджету на виконання
наукових робіт молодих вчених.

07 червня 2019 року Міністром освіти і науки України
Лілією Гриневич було підписано Наказ про результати
наукової та науково-технічної експертизи проміжних та
анотованих звітів, за якими продовжено фінансування у
2019 році та завершено і визнано такими, що виконані

наукові роботи та науково-технічні (експериментальні)
розробки молодих вчених, які працюють (навчаються) у
закладах вищої освіти та наукових установ, що належать
до управління МОН України.

Відповідно до наказу, усі проекти Житомирської
політехніки отримали найвищий конкурсний бал у своїх
секціях та визнанні такими, що виконані на високому
рівні.

Зокрема, такими, що отримали фінансування на
наступні етапи, є:

1. Трансформація соціальної відповідальності бізнесу в
умовах гібридної війни.

2. Розробка нових та удосконалення існуючих методів й
алгоритмів побудови національних маршрутів руху
транспортних засобів.

3. Політика щодо біженців і внутрішньо переміщених
осіб при загрозах раціональній безпеці та
постконфліктного стану економіки.

4. Наукові основи відновлення лісогосподарських
заходів у лісах, віднесених до зони безумовного відселення.

Закінчилося виконання наукової роботи «Механізм еколого-економічної реабілітації
суб’єктів господарювання від надзвичайних ситуацій, бойових дій як складова національної
безпеки». Зазначена робота стала першою, що виконувалася за цим напрямом фінансування
вченими Житомирської політехніки. Зауважимо, що в межах виконання наукової роботи
«Політика щодо біженців та внутрішньо переміщених осіб при загрозах національній
безпеці та постконфліктного стану економіки» 03 червня 2019 року було захищено
докторську дисертацію з міжнародних економічних відносин Катериною Володимирівною
Шиманською.



ДОКТОРАНТУРА ТА АСПІРАНТУРА
Підготовка наукових кадрів у Державному університеті «Житомирська політехніка»

здійснюється через аспірантуру і докторантуру відповідно до «Порядку підготовки здобувачів
вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах»,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 р.

Аспіранти працюють за планом вибраної теми, яка є складовою частиною наукових
проектів, що виконуються в університеті. Докторанти проводять наукові дослідження
теоретичного чи прикладного характеру.

Підготовка в аспірантурі здійснюється на третьому освітньо-науковому рівні – доктор
філософії (PhD) з 10 спеціальностей та з 6 спеціальностей у докторантурі:

№
з/п

Шифр та найменування 
спеціальності в аспірантурі

Ліцензійний
обсяг (особи)

Шифр та найменування 
спеціальності в докторантурі

1. 101 «Екологія» 15 осіб 101 «Екологія»
2. 121 «Інженерія програмного

забезпечення»
20 осіб

3. 051 «Економіка» 15 осіб 051 «Економіка»
4. 071 «Облік і оподаткування» 15 осіб 071 «Облік і оподаткування»
5. 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування»
10 осіб

6. 073 «Менеджмент» 10 осіб
7. 131 «Прикладна механіка» 10 осіб 131 «Прикладна механіка»
8. 184 «Гірництво» 10 осіб

9. 274 «Автомобільний транспорт» 10 осіб 274 «Автомобільний транспорт»
10. 281 «Публічне управління та 

адміністрування»
15 осіб 281 «Публічне управління та

адміністрування»

Станом на 01.12.2019 р. навчаються:
4 докторанти, у тому числі 3 докторанти за рахунок державного замовлення;
73 аспіранти, у тому числі 48 аспірантів за рахунок державного замовлення.
За період 2016-2019 років докторантами, аспірантами та здобувачами університету

захищено 17 докторських дисертацій та 37 кандидатських дисертацій. Переважну складову
при захисті дисертацій становлять молоді науковці віком від 30 до 35 років.

До наукового керівництва залучені вчені зарубіжних закладів вищої освіти:
кандидат наук з міжнародних відносин Хана Умезова (Японія);
професор Карпека Дмитро Олександрович (Сорбона, Франція);
к.пед.н. Люсі Бетакова (Чехія).
У звітному році продовжують отримувати іменну стипендію Кабінету Міністрів України

для молодих учених 3 молоді науковці: к.т.н., доц., зав кафедри АтаКІТ
ім. проф. Самотокіна Б.Б. Ткачук Андрій Геннадійович, д.е.н., доц., в.о. зав. кафедри
цифрової економіки та міжнародних економічних відносин Шиманська Катерина
Володимирівна та
д.е.н., доц., доцент кафедри фінансів і кредиту Полчанов Андрій Юрійович.
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В університеті функціонують спеціалізовані вчені ради:
– Спеціалізована вчена рада Д14.052.01 з правом прийняття до захисту дисертацій на

здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю
08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

– Спеціалізована вчена рада К14.052.02 з правом прийняття до захисту дисертацій на
здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями:

05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти;
05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту.
Університет проводить активну міжнародну діяльність в напрямку співпраці з

закордонними університетами та організаціями, а також бере участь у програмах
міжнародних фондів, включаючи наукове співробітництво та навчання/стажування
докторантів і аспірантів за освітньо-науковими програмами (PhD).

13 аспірантів і 6 докторантів пройшли стажування, навчання та стажування в
закордонних закладах вищої освіти; передусім, в рамках програми Еразмус+/Мобільність.

В університеті триває реалізація низки проектів за програмою Erasmus+ «Міжнародна
кредитна мобільність». Наразі дані проекти діють з 16 університетами, де проходять
навчання та стажування докторанти та аспіранти за освітньо-науковими програмами (PhD).

ВПЕРШЕ НА ЖИТОМИРЩИНІ СТВОРЕНО СПЕЦІАЛІЗОВАНУ 
ВЧЕНУ РАДУ ІЗ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ 

НАУКОВОГО СТУПЕНЯ 
КАНДИДАТА НАУК З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Наказом Міністерства освіти і науки
України № 1428 від 15 листопада 2019 року в
Державному університеті «Житомирська
політехніка» створено спеціалізовану вчену
раду із захисту дисертацій на здобуття
наукового ступеня кандидата наук з
державного управління за спеціальністю
25.00.02 «Механізми державного
управління».

До складу вченої ради увійшли провідні фахівці, доктори та кандидати наук з державного
управління, що працюють в Державному університеті «Житомирська політехніка», а також
представники інших закладів вищої освіти України.

Дана спеціалізована вчена рада є єдиною в Житомирській області, що дозволяє підготувати
провідних фахівців-науковців з державного управління, а також представити результати
наукових досліджень щодо удосконалення механізмів державного управління.
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УЧАСТЬ ФАХІВЦІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ 
У КРУГЛОМУ СТОЛІ ЩОДО ВІДНОВЛЕННЯ РІЧКИ УЖ

18 вересня 2019 року фахівці кафедри екології
Житомирської політехніки Кірейцева Анна,
Герасимчук Олена, Скиба Галина долучилися до
обговорення проблеми забруднення та обміління річки
Уж в рамках проведення круглого столу у
Коростенському міськвиконкомі.

На порядку денному було обговорення питання
розробки Плану дій з відновлення сприятливого
гідрологічного режиму річки Уж. До обговорення було

залучено фахівців з питань охорони навколишнього середовища, водного господарства,
представників Ушомирської ОТГ, також депутатів міської та обласної рад.

Нашими фахівцями було рекомендовано низку заходів, спрямованих на відновлення
сприятливого гідрологічного режиму річки Уж, які в подальшому будуть, по можливості,
враховані під час розробки Проекту відновлення р. Уж.

НАУКОВЦІ-ЕКОЛОГИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ –
ЧЛЕНИ ЖУРІ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 

ШКОЛЯРІВ З ЕКОЛОГІЇ

17 листопада 2019 р. в ЗОШ № 5 м. Житомира відбувся ІІ

етап Всеукраїнської олімпіади школярів з екології.

Членами журі конкурсу були Світлана Петрівна

Острополець − методист науково-методичного центру

Департаменту освіти Житомирської міської ради,

заслужений вчитель України, науковці кафедри екології

Державного університету «Житомирська політехніка» −

проф. Олена Іванівна Уваєва та доц. Марія Броніславівна

Корбут, а також досвідчені вчителі-біологи шкіл

м. Житомира.

Учні підготували різнопланові роботи на актуальні

екологічні проблеми. За підсумками трьох випробувань −

оцінювання контрольної роботи з екології, заочне

оцінювання екологічного проекту та захист екологічного

проекту, члени журі обрали переможців конкурсу.

ОСВІТА
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Державний університет «Житомирська політехніка» − базовий заклад вищої освіти з

проведення:

ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності
«Прикладна механіка (технології машинобудування)»;

ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і

спеціальностей зі спеціалізації „Підприємництво”.

105 студентів університету (85 наукових робіт) взяли участь у Всеукраїнському
конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук
2018/2019 н.р., з них 34 студенти (30 наукових робіт) стали призерами.

Всього учасників

конкурсу від 

університету

(наукових робіт)

Переможці

(призери/наукові 

роботи)

Факультет комп’ютерно-інтегрованих 

технологій, мехатроніки і робототехніки
15 (10) 5(4)

Факультет інформаційно-комп’ютерних 

технологій
13 (11) 2 (2)

Гірничо-екологічний факультет 28 (18) 9 (7)

Факультет економіки та менеджменту 44 (41) 15 (14)

Факультет обліку і фінансів 5 (5) 3 (3)

Факультет публічного управління та права 0 0

Всього 105  (85) 34 (30)

37 студентів університету взяли участь у другому етапі Всеукраїнської студентської
олімпіади 2018/2019 н.р., 12 з них стали призерами.

Всього учасників

Олімпіади

Переможці 

Олімпіади

Факультет комп’ютерно-інтегрованих 

технологій, мехатроніки і робототехніки
5 0

Факультет інформаційно-комп’ютерних 

технологій
5 3

Гірничо-екологічний факультет 5 2

Факультет економіки та менеджменту 8 3

Факультет обліку і фінансів 11 3

Факультет публічного управління та права 3 1

Всього 37 12

СТУДЕНТСЬКА НАУКА
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ВІДБІРКОВО-ТРЕНУВАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ IV ЕТАПУ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З МАТЕМАТИКИ

З 11 по 15 лютого 2019 року на базі Державного
університету «Житомирська політехніка»
викладачами кафедри фізики та вищої
математики факультету комп’ютерно-інтегрованих
технологій, мехатроніки і робототехніки спільно з
комунальним закладом Житомирський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти (ЖОІППО)
Житомирської обласної ради було організовано та
проведено відбірково-тренувальні збори учасників
IV етапу Всеукраїнської олімпіади з математики серед
школярів.

ПІДСУМКИ ПЕРШОГО ЕТАПУ ІІ ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ПІДПРИЄМНИЦТВО» У 2018/2019 н.р.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки
України № 1010 від 18.09.2018 року та наказу
Житомирського державного технологічного
університету № 495од1 від 28.09.2018 року «Про
проведення другого туру Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з галузей знань і
спеціальностей зі спеціалізації «Підприємництво» в
2018/2019 навчальному році».
20-21.03.2019 року відбувся перший етап ІІ туру
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових

робіт зі спеціалізації «Підприємництво».
На Конкурс надійшло 120 студентських наукових робіт із 54 ЗВО України. До складу

галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
зі спеціалізації «Підприємництво» у 2018/2019 н.р., яку затверджено наказом ректора
університету № 495од1 від 28.09.2018 року увійшли 18 провідних науково-педагогічних
працівників з 9 ЗВО.

На основі обговорення результатів рецензування студентських наукових робіт галузевою
конкурсною комісією претендентами на перемогу у Конкурсі визначено і запрошено до
участі у підсумковій науково-практичній конференції авторів 38 студентських робіт, що
посіли 1-25 місця в рейтингу.

ОСВІТА
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ПІДСУМКИ ІІ ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 
СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 

«ПІДПРИЄМНИЦТВО»
Основними завданнями Конкурсу є: виявлення

та розвиток обдарованих студентів, сприяння
реалізації їх здібностей; формування творчого
покоління молодих науковців та практиків для
різних галузей суспільного життя; стимулювання
творчого самовдосконалення студентської молоді;
пропаганда досягнень науки, техніки та
інноваційних технологій; розвиток науково-
освітнього потенціалу молоді Житомирської
області та України в цілому.

Галузева конкурсна комісія представлена 18
науковцями з 9 провідних закладів вищої освіти
України (Запоріжжя, Харкова, Києва, Львова,
Одеси, Житомира).

10-11 квітня 2019 року відбувся ІІ етап ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт з галузей знань і спеціальностей зі спеціалізації „Підприємництво”. До участі
у підсумковій конференції було запрошено 47 авторів-студентів з 37 закладів вищої освіти
України (в цілому участь у Конкурсі взяли 150 студентів-авторів з 54 закладів вищої освіти,
які представили на розгляд комісії 120 наукових робіт).

Традиційно представлені на конкурс роботи відрізняються високим рівнем теоретичного
обґрунтування досліджуваних проблем, інноваційними підходами до розв'язання науково-
прикладних задач, розробленими рекомендаціями та пропозиціями, які є впровадженими у
діяльність господарюючих суб’єктів, органів управління та інших установ та організацій. За
підсумками конференції, студентів-авторів та їхніх наукових керівників було відзначено
дипломами І, ІІ, ІІІ ступеня та грамотами.
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СТАРТАП ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ 
ОТРИМУЄ ПЕРЕМОГУ

17 травня на базі Державного університету
«Житомирська політехніка» проведено перший в
Житомирській області регіональний конкурс стартапів в
рамках четвертого всеукраїнського фестивалю інновацій
за підтримки програми Polish – Ukrainian Start-up bridge
та Агенції регіонального розвитку Житомирщини.

Проект був створений для того, щоб забезпечити
доступ до фінансування для українських підприємств, а
також для зміцнення зв’язків між Україною і
Республікою Польща. Суддями конкурсу були Лукаш
Вавек та Катажина Грондковська – професіонали і
ментори в стартап сфері, які особисто допомогли
розвивати не один стартап.

До конкурсу було відібрано всього 6 команд з
Житомирщини:

•Beeworker.
•Коростень Коптер Клуб.
•Make4Life.
•FPI.
•Virtual.
•Height TX1.
Під час проведення конкурсу перемогли студенти Житомирської політехніки, Любченко

Денис (група ПІ-55), Гриценко Владислав (група ПІК-16) та Максим Захарченко (група
ПІК-16), які представляли стартап BeeWorker. Команда креативно підійшла до виступу та
жваво спілкувалася з суддями. Тепер хлопці отримали доступ до фіналу конкурсу на KYIV
TECH HUB-2019, а також офлайн та онлайн менторську підтримку для досягнення
найкращого результату у вересні.

ОСВІТА
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СТУДЕНТ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ ЯРОСЛАВ КОЗЯР 
СТАВ КУРАТОРОМ СУБ-ФЕСТИВАЛЮ «РОБО-ФЕСТ» 

ПІД ЧАС ФІНАЛУ ХХI СТУДРЕСПУБЛІКИ-2019

23-26 серпня 2019 року на березі Чорного моря, у
Лазурному, відбувся фінал XXI Студреспубліки на тему
«Суб’єкт модернізації – відповідальність Покоління».
Студент факультету комп’ютерно-інтегрованих
технологій, мехатроніки та робототехніки, керівник
лабораторії мехатроніки Mech.Lab Житомирської
політехніки Ярослав Козяр, став куратором суб-
фестивалю «Робо-фест» під час фіналу
ХХI Студреспубліки-2019.

Розумна машина, роботи і багато іншого «хайтек-еквіпменту», що не просто дивували, а
навіть захоплювали – були продемонстровані MechLab Житомирської політехніки під час
«Робо-фесту».

Прогресивна молодь з усієї країни мала можливість розібратися у тонкощах створення
роботів, подискутували на тему інноваційної кризи в Україні, а також розібратися у
причинах кризи, що дозволило розробити ряд заходів та пропозицій щодо стратегії
індустріального розвитку України, яка б дозволила потрапити до числа світових лідерів.

Студреспубліка – це місце де прогресивна молодь творить майбутнє України, це сім’я в
яку хочеться повертатися знову і знову, це сотні людей які вірять і намагаються змінити
нашу країну на краще. Участь, як куратора, одного із студентів Державного університету
«Житомирська Політехніка» у фіналі Студреспубліки – ще раз доводить, що наш
університет є прогресивним, а наші студенти – одними із тих, хто прагне досягти більшого
та сучасного.
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ПЕРЕМОГА КУЛЬЧИЦЬКОГО ОЛЕКСАНДРА 
У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ 

СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

27 березня 2019 року у Хмельницькому національному
університеті відбувся заключний етап Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт за напрямом «Комп’ютерна
інженерія».

До участі у II турі цього конкурсу було подано 41 студентську
наукову роботу з 20 технічних закладів вищої освіти України.
З них відібрано 8 найкращих студентських наукових робіт, серед
яких і робота студента 1 року навчання освітнього ступеня
«магістр», групи ІСТ-2м факультету інформаційно-комп’ютерних
технологій Державного університету «Житомирська політехніка»
Кульчицького Олександра на тему: «Система автоматичного
конфігурування телемеханічних засобів» під шифром
«Конфігуратор».

За призові місця боролися студенти зі Львова, Тернополя,
Харкова, Хмельницького, Одеси, Запоріжжя, Сум. За результатами
захистів наукових робіт на науково-практичній конференції
Кульчицький Олександр посів почесне 2-е місце.

ПЕРЕМОГА СТУДЕНТІВ У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ СТУДЕНТСЬКІЙ 
ОЛІМПІАДІ «ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЇ ТА ВЕБ-ДИЗАЙН»

26-28 березня 2019 року студенти Житомирської
політехніки взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнської
студентської олімпіади «Веб-технології та веб-дизайн»
у м. Дніпро.

До участі в олімпіаді було зареєстровано 49 студентів
з різних технічних закладів вищої освіти України,
зокрема: УДХТУ, КНУ, ХНУРЕ, ХПІ, ДНУ, ВНТУ тощо.

Чергову перемогу здобули студенти факультету
інформаційно-комп’ютерних технологій
спеціальності 121 «Інженерія програмного
забезпечення» Петросян Арсен (група ПІ-54), який
зайняв І-місце та Ячменьов Ярослав (група ПІ-52),
який посів ІІІ-місце.

ОСВІТА
НАУКА
МОБІЛЬНІСТЬ
FREETIME
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ХV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА ON-LINE КОНФЕРЕНЦІЯ 
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ З 

МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ»

На базі університету 28 березня 2019 року відбулася
ХV Всеукраїнська наукова on-line конференція здобувачів
вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю
«Сучасні проблеми екології». Проведення конференції є
традиційним і проходить щорічно, організатором
конференції є кафедра екології гірничо-екологічного
факультету Житомирської політехніки.

Участь у конференції взяли студенти, магістри та аспіранти з 17 закладів вищої освіти
України та з 4 закладів Республіки Білорусь. На конференцію було подано понад 100 тез, які
були поділені за п’ятьма науковими напрямками: екологічна освіта та збереження
біорізноманіття; екологічна безпека та оцінка впливу діяльності; промислова екологія;
збалансоване використання природних ресурсів та економіка природокористування;
екологічний менеджмент, облік та аудит.

Проводилися пленарні виступи за всіма науковими напрямками конференції. Засоби on-
line зв’язку дозволили організаторам об’єднати студентів та молодих науковців різних
закладів вищої освіти України та Білорусії для представлення та обговорення результатів
власних досліджень.

ПЕРЕМОГА СТУДЕНТІВ-ЕКОЛОГІВ НА ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ 
КОНКУРСІ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ У м. ПОЛТАВА

Конкурс проходив на базі Полтавського національного
технічного університету ім. Ю. Кондратюка з 20 по
22 березня 2019 р.

Студентки 4 курсу гірничо-екологічного факультету
спеціальності 101 “Екологія” Іванська Марія та Носик
Оксана представили роботу “Концепція поводження з
твердими побутовими відходами Житомирської області” та
стали переможцями Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з природничих, технічних і
гуманітарних наук за спеціальністю «Екологія» та
отримали диплом ІІІ ступеня.
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СТУДЕНТИ ГЕФ – ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ НАУКОВИХ РОБІТ 
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА»

Cтудентки Державного університету «Житомирська
політехніка» стали переможницями ІІ (заключного) етапу
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі
спеціальності «Технології захисту навколишнього
середовища» у 2018/2019 н.р.: Шомко Дарина, студентка
четвертого курсу, групи ЕО-35, яка посіла ІІ місце; Шомко
Ольга, студентка першого курсу магістратури, групи
ТЗНС-34м, яка здобула ІІІ місце.

СТУДЕНТКА НАДІЯ КОСИНСЬКА ЗДОБУЛА ПЕРЕМОГУ НА 
КОНКУРСІ НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 

«УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ»

24 квітня 2019 р. на базі Полтавської державної аграрної академії
відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт зі спеціалізації «Управління у сфері економічної конкуренції».
Участь від Житомирської політехніки у підсумковій конференції
взяла студентка кафедри економіки та підприємництва Надія
Косинська, яка представила на розсуд галузевої комісії роботу на
тему «Інноваційний розвиток сільськогосподарських підприємств в
умовах економічної конкуренції».

За результатами оцінювання роботи та її презентації, Надія здобула
диплом переможця конкурсу ІІІ ступеня.

СТУДЕНТСЬКА КОМАНДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ 
ПЕРЕМОГЛА НА ОБЛАСНОМУ ЮНАЦЬКОМУ ДЕБАТНОМУ 

ТУРНІРІ
Cтуденти Житомирської політехніки вибороли перемогу

на Обласному юнацькому дебатному турнірі під
патронажем дебатного клубу “Вільна думка”. Турнір
відбувався на базі Житомирського національного
агроекологічного університету 23 квітня 2019 року.

Від університету була представлена команда під назвою
“Базар” у складі Подольського Владислава (2 курс, МЕ-2),
Ратнера Давида (2 курс, АТ-26), Погребніченка Павла
(1 курс, КБ-2) та Меньшикової Іванни (3 курс, ТР-12).

Хоча студенти не мали достатнього досвіду у проведенні дебатів, проте показали високий
професіоналізм, навички триматися на публіці та відмінне знання не таких вже і простих тем.

ОСВІТА
НАУКА
МОБІЛЬНІСТЬ
FREETIME
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ЧЕРГОВА ПЕРЕМОГА СТУДЕНТА ЖИТОМИРСЬКОЇ 
ПОЛІТЕХНІКИ У ІІ ЕТАПІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ 

ОЛІМПІАДИ
22-25 квітня 2019 року у Національному технічному

університеті “Харківський політехнічний iнститут”
проходив ІІ-й етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі
спеціальності «Інформатика».

Студент факультету ІКТ Державного університету
«Житомирська політехніка» спеціальності «Інженерія
програмного забезпечення» Петросян Арсен (група
ПІ-54) посів ІІ місце.

ПЕРЕМОГА У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ 
СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

«ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»
23 квітня 2019 року студентка 5-го курсу спеціальності

«Облік і оподаткування» Юлія Корецька представила
університет на Всеукраїнському конкурсі студентських
наукових робіт зі спеціальності «Облік і оподаткування»,
що проводився на базі Національної академії статистики,
обліку та аудиту.

На Конкурс надійшли 132 студентські наукові роботи із
65 закладів вищої освіти України, допущено до
рецензування 129. У ІІ турі Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт зі спеціальності «Облік і
оподаткування» Юлія Корецька представила результати
наукового дослідження на тему «Транспарентність
фінансової звітності, складеної за МСФЗ, як інструмент
антикорупційної діяльності в Україні» та отримала
диплом 3 ступеня.

ПЕРЕМОГА НА ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ 
ОЛІМПІАДІ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

101 «ЕКОЛОГІЯ»

24 квітня 2019 року на базі Одеського державного екологічного
університету відбулася Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності
«Екологія». Серед більше як 200 учасників з 50 закладів вищої
освіти України наші студенти-екологи здобули перемогу.

Студентка групи ЕО-35 Івансько Марія виборола друге місце.
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СТУДЕНТКА ЧАЙКІВСЬКА АНАСТАСІЯ ЗДОБУЛА ПЕРЕМОГУ 
НА КОНКУРСІ НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 
«ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ»

23-24 квітня 2019 р. на базі Харківського державного
університету харчування та торгівлі відбувся ІІ тур
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі
спеціалізації «Економіка та управління у сфері торгівлі», у
якому Державний університет «Житомирська політехніка» був
представлений студенткою напряму підготовки «Економіка
підприємства» Чайківською Анастасією. На конкурс
студентських наукових робіт надійшло 80 робіт 87 студентів-
науковців з 34 закладів вищої освіти.

За результатами оцінювання робіт та презентації наукових
здобутків Чайківську Анастасію було відзначено дипломом
І ступеня, що вкотре підтвердило високий рівень наукової
підготовки студентів Житомирської політехніки.

ЗДОБУТКИ СТУДЕНТІВ НА ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ 
СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ 

В ДВНЗ КНЕУ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА

Як відомо, талановита людина талановита в усьому. Тож
студентський ректор Іван Новосьолов та студентський декан
ФЕМ Денис Павлюк, які займають активну позицію у
організації студентського життя та культурного дозвілля
молоді Житомирської політехніки, випробовували свої сили у
науковій сфері.

19 квітня 2019 р. на базі ДВНЗ «Київський національний
університет імені Вадима Гетьмана» відбувся ІІ тур
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі
спеціалізації «Економіка підприємства».

За результатами представлення наукових досліджень,
галузева конкурсна комісія відзначила високий рівень робіт
Новосьолова Івана та Павлюка Дениса. Серед конкурсантів із
закладів вищої освіти України наші студенти достойно
представили Житомирську політехніку та отримали відповідні
відзнаки:

Новосьолов Іван – диплом І ступеня,
Павлюк Денис – диплом ІІІ ступеня.

ОСВІТА
НАУКА
МОБІЛЬНІСТЬ
FREETIME
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ПЕРЕМОГА У II ТУРІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 
СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ 

ІЗ ГАЛУЗІ «ГЕНДЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ»

17-18 квітня 2019 року на базі Херсонського державного
університету відбулася підсумкова науково-практична
конференція II туру Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт із галузі «Гендерні дослідження». За результатами
представлення роботи на тему «Ставлення до жінки-покритки в
українському суспільстві в ХІХ – на початку ХХ ст. (на прикладі
Волинської губернії)» студентка групи МЕ-3 спеціальності
«Міжнародні економічні відносини» Миронюк Марія посіла
друге місце та була відзначена дипломом відповідного ступеня.

СТУДЕНТКА ВОЛОСАТОВА МАРІЯ ЗДОБУЛА ПЕРЕМОГУ 
У ФАХОВІЙ ОЛІМПІАДІ З ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

17-19 квітня 2019 р. на базі Київського національного
університету ім. Тараса Шевченка відбувся ІІ тур Всеукраїнської
студентської олімпіади зі спеціальності «Економіка підприємства
(за видами економічної діяльності)».

Під час участі в олімпіаді, студенти кафедри економіки та
підприємництва нашого університету в черговий раз
продемонстрували високу якість підготовки. Представниками
Житомирської політехніки у олімпіаді були Волосатова Марія
(гр. ПВМ-3) та Корніюк Надія (гр. ЕПМ-16).

За результатами виконання теоретичних та практичних завдань
Волосатова Марія здобула ІІ місце у загальному рейтингу
учасників.

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ-ЕКОЛОГІВ У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ 
СТУДЕНТСЬКІЙ ОЛІМПІАДІ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

183 «ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА»

17-19 квітня 2019 року на базі кафедри екології та
природоохоронних технологій Одеської національної академії
харчових технологій проводився ІІ етап Всеукраїнської
студентської олімпіади з галузі знань 18 «Виробництво та
технології» зі спеціальності 183 «Технології захисту
навколишнього середовища».

Вітаємо з перемогою студентку кафедри екології Шуляренко
Юлію, яка отримала диплом IIІ ступеня.
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ПЕРЕМОГА СТУДЕНТІВ У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ СТУДЕНТСЬКІЙ 
ОЛІМПІАДІ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ»

18-19 квітня 2019 р. на базі Львівського національного аграрного
університету відбувся ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади
з дисципліни «Економіка природокористування».

Державний університет «Житомирська політехніка»
представляли Ольга Романчук (магістрант спеціальності
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність») та Олена
Власюк (бакалавр за напрямом підготовки «Економіка
підприємства»).

Учасникам було запропоновано вирішити теоретико-прикладні
завдання, пов’язані із збалансуванням економічної та екологічної
складових. За результатами олімпіади Ольга Романчук посіла
2 місце та була відзначена дипломом відповідного ступеня.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ 
МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

У квітні 2019 року студентка 3-го курсу спеціальності
«Міжнародні економічні відносини» Крістіна Хімач
представила Житомирську політехніку на Всеукраїнському
конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності
«Міжнародні економічні відносини», що проводився на базі
Інституту міжнародних відносин Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.

На Конкурс надійшла 71 студентська наукова робота із
41 закладу вищої освіти (19 міст) України, допущено до
рецензування 69. До складу галузевої конкурсної комісії ІІ туру
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі
спеціальності «Міжнародні економічні відносини» у
2018/2019 н.р. увійшли 25 провідних науково-педагогічних
працівників з 14 ЗВО України.

У ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини»
Крістіна Хімач представила результати наукового дослідження
на тему «Зовнішньоторговельні відносини України з країнами
Північної Африки: стан та перспективи розвитку» та отримала
диплом 3 ступеня.

ОСВІТА
НАУКА
МОБІЛЬНІСТЬ
FREETIME
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УЧАСТЬ КОМАНДИ УНІВЕРСИТЕТУ В РЕГІОНАЛЬНОМУ 
ДЕБАТНОМУ ТУРНІРІ СЕРЕД СТУДЕНТІВ м. ЖИТОМИРА

17 квітня 2019 р. ГО “Інститут “Республіка” в рамках ВІ
“Активна Громада. Право Вибору” провели Регіональний
дебатний турнір серед студентів м. Житомира.

Метою проведення турніру було підвищення політичної
просвіти та свідомості молоді шляхом залучення її до
дискусії про політичні реформи та розвитку
інтелектуальних здібностей, ерудиції та критичного
мислення.

У турнірі брали участь команди з різних закладів вищої
освіти м. Житомира. Державний університет
«Житомирська політехніка» представляла команда у
складі Меньшикової Іванни, Погребніченко Павла,
Новосьолова Івана, Ратнера Давида, Подольського
Владислава, Печенюка Віталія та Яцківської Анастасії.

1 місце за результатами дебатів посів Новосьолов Іван,
який буде представляти м. Житомир у Національному
дебатному турнірі в м. Києві. Почесне 2 місце здобув
Погребніченко Павло.

ПЕРЕМОГА СТУДЕНТІВ-ЕКОЛОГІВ У НАУЦІ

Ще одна перемога студентів-екологів у науці. Студенти кафедри
екології Шомко Ольга та Зав’язун Сергій отримали Диплом ІІІ ступеня
у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за
напрямом “Екологічна безпека комплексу «автомобіль – навколишнє
середовище», який проходив 15-16 квітня 2019 року на базі Харківського
національного автомобільного-дорожнього університету.

ЧЕРГОВА ПЕРЕМОГА СТУДЕНТІВ ФЕМ У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ 
КОНКУРСІ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

11 квітня 2019 р. на базі Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт за спеціальністю «Автомобільний
транспорт», напрям «Економіка автомобільного транспорту».

За результатами представлення своєї роботи молоді науковці були
відзначені: Старцева Дарія – дипломом І ступеня, Бужимський Віктор –
дипломом ІІІ ступеня.
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ПЕРЕМОГА СТУДЕНТКИ ФЕМ У ІІ-МУ ТУРІ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ НАУКОВИХ РОБІТ 

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ»

12 квітня 2019 року у ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана» відбулася
підсумкова науково-практична конференція II туру
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за
спеціальністю «Менеджмент організацій».

Свої наукові здобутки презентували студенти із Києва,
Харкова, Одеси, Херсона, Полтави, Сум, Житомира,
Хмельницького, Тернополя, Львова, Черкас, Чернігова,
Дніпра, Кропивницького. Всього на конкурс було подано
127 наукових робіт від 136 авторів із 67 закладів вищої освіти
України.

І знову, чергова перемога в наукову скриню Державного
університету «Житомирська політехніка».

Студентка спеціальності «Менеджмент», групи МОМ-18
Василенко Надія виборола Диплом ІІ ступеня.

ПЕРЕМОГА СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ІКТ У I ЕТАПІ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ (КОМАНДНОЇ) 

ОЛІМПІАДИ З ПРОГРАМУВАННЯ

13 квітня 2019 року на базі Житомирського державного
університету імені Івана Франка проходив I етап
Всеукраїнської студентської (командної) олімпіади з
програмування. Учасниками були близько 100 студентів з
різних закладів освіти Житомирщини.

Державний університет «Житомирська політехніка»
представляли 9 команд, до складу яких увійшли студенти
1-4 курсів факультету інформаційно-комп’ютерних
технологій.

За результатами олімпіади 2 студентські команди
Державного університету «Житомирська політехніка»
пройшли у наступний етап Всеукраїнської студентської
(командної) олімпіади з програмування та поїдуть до
м. Києва.

ОСВІТА
НАУКА
МОБІЛЬНІСТЬ
FREETIME
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СТУДЕНТ БУЖИМСЬКИЙ ВІКТОР ЗДОБУВ ІІІ МІСЦЕ 
У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ СТУДЕНТСЬКИХ 

НАУКОВИХ РОБІТ
11-12 квітня 2019 р. на базі Національного університету

харчових технологій відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт за спеціальністю «Харчові
технології» (секція «Економіка та управління в харчовій
промисловості»). Державний університет «Житомирська
політехніка» представляв студент спеціальності
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Бужимський Віктор.

За результатами представлення наукової роботи Бужимського
Віктора було відзначено дипломом ІІІ ступеня.

СТУДЕНТКА ВОЛОСАТОВА МАРІЯ ЗДОБУЛА ДИПЛОМ 
І СТУПЕНЯ У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ 

СТУДЕНТСЬКИХ РОБІТ
11-12 квітня 2019 р. на базі Подільського державного аграрно-

технічного університету відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу
зі спеціальності «Економіка сільського господарства та АПК».

Державний університет «Житомирська політехніка» у конкурсі
представляла студентка кафедри економіки та підприємництва
спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Волосатова Марія.

Під час підсумкової конференції за участі представників закладів
вищої освіти з усієї України Марія виборола І місце та була
відзначена дипломом відповідного ступеню.

ПЕРЕМОГА У ІІ ЕТАПІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ 
ОЛІМПІАДИ З ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА 

АУДИТУ»
8-10 квітня 2019 р. на базі Миколаївського національного аграрного

університету відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади у
2018/2019 навчальному році з дисципліни «Організація і методика
аудиту».

За результатами Олімпіади студентка факультету обліку і фінансів
спеціальності “Облік і оподаткування” групи ОО-1к Софія
Іскоростенська здобула призове друге місце.
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СТУДЕНТИ ТА ВИКЛАДАЧІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ –
УЧАСНИКИ VII З’ЇЗДУ ТВОРЧОЇ МОЛОДІ ЖИТОМИРЩИНИ

Студенти та викладачі університету 11 квітня 2019 року
взяли участь у VII З’їзді творчої молоді Житомирщини, який
пройшов під гаслом “Обдарована молодь – майбутнє
України”.

Кращими авторами науково-технічних розробок поважним
журі визначені студенти Левчук Володимир, Гриневич Марія,
Прилипко Володимир, Козяр Ярослав, Мірошніченко
Олексій, Колесницька Ольга, Сидорчук Василь, Хоменко
Ірина, Федун Олександр, Ісаєв Андрій, Присяжнюк Сергій.

СТУДЕНТСЬКИЙ РЕКТОР ІВАН НОВОСЬОЛОВ ВЗЯВ УЧАСТЬ 
У РЕГІОНАЛЬНОМУ ТРЕНІНГУ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ (м. Харків)

6-7 квітня 2019 року громадська організація «Українська
асоціація студентів» у рамках діяльності Національного
об’єднання студентських експертів з питань якості вищої
освіти у м. Харкові провела Регіональний тренінг для
студентів з якості вищої освіти. Участь в тренінгу взяв
студентський ректор нашого університету Іван Новосьолов.

Тренінг проводили експерти з питань якості вищої освіти в
Україні, під час якого окреслено питання якості вищої
освіти, в тому числі на прикладі ЄС, а також визначені механізми долучення студентів до
цих процесів в Україні.

Учасники тренінгу матимуть змогу доєднатися до кола студентських експертів з якості
вищої освіти та в подальшому долучатимуться до діяльності Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти

ПЕРЕМОГА СТУДЕНТКИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ 
У ІІ ТУРІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ НАУКОВИХ РОБІТ

4-5 квітня на базі Тернопільського національного
економічного університету відбувся ІІ тур Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності
«Управління персоналом і економіка праці».

Житомирську політехніку представляла студентка
факультету економіки та менеджменту Березівська Марія.

Вітаємо Марію, яка здобула диплом третього ступеня за
наукову роботу «Розвиток STEM-освіти в контексті
міграційних настроїв молоді в період реалізації реформи
децентралізації».

ОСВІТА
НАУКА
МОБІЛЬНІСТЬ
FREETIME
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ПЕРЕМОГА СТУДЕНТІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ У 
ІІ-МУ ТУРІ КОНКУРСУ НАУКОВИХ РОБІТ

3-5 квітня 2019 року на базі Київського національного університету
ім. Т.Г. Шевченка відбувся ІІ тур Конкурсу наукових робіт зі спеціальності
«Інженерія програмного забезпечення».

Честь Житомирської політехніки представили студенти факультету
інформаційно-комп’ютерних технологій Моргунов Денис та Чебоксарова
Наталія.

За результатами конкурсу Моргунов Денис отримав диплом ІІ ступеня.

ПЕРЕМОГА ТЕРЕХ КАТЕРИНИ У ІХ МІЖНАРОДНОМУ МОВНО-
ЛІТЕРАТУРНОМУ КОНКУРСІ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Студентка факультету інформаційно-комп’ютерних
технологій Терех Катерина (група БІ-21) здобула перемогу та
отримала диплом ІІІ ступеня ІХ Міжнародного мовно-
літературного конкурсу учнівської та студентської молоді
імені Тараса Шевченка серед студентів закладів вищої освіти.

Підсумковий етап Всеукраїнського конкурсу дипломних
робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» відбувся 28-29 березня 2019 р. на базі Одеського
національного політехнічного університету. Протягом двох
днів конкурсна комісія, що складалася з представників
провідних закладів вищої освіти, ретельно вивчала,
аналізувала та оцінювала кваліфікаційні роботи,
представлені на розсуд журі Конкурсу.

За підсумками проведеного Конкурсу кваліфікаційні
роботи студентів спеціальності 076 «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність» були відзначені нагородами
різного рівня. Так, дипломом І ступеня відзначено роботу
Черниш Валерії (науковий керівник – д.е.н., доц. Валінкевич
Н.В.), дипломом ІІ ступеня – роботу Николайчука Віктора
(науковий керівник – к.е.н., доц. Виговський В.Г.).

КВАЛІФІКАЦІЙНІ РОБОТИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» 

ВІДЗНАЧЕНО НА ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ
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СТУДЕНТИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ ЗДОБУЛИ 
ПЕРЕМОГУ У ІІ-МУ ТУРІ КОНКУРСУ НАУКОВИХ РОБІТ 

З МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

2-4 квітня 2019 року у Сумському державному
університеті відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт у галузі знань «Механічна
інженерія».

Студенти Житомирської політехніки спеціальності
«Прикладна механіка» здобули перемогу: Козяр Ярослав
диплом І ступеня і Бондарчук Олексій диплом І ступеня.

ПЕРЕМОГА У КОНКУРСІ НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ 
СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ЕКОНОМІКА І 

ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА»
На конкурсі наукових робіт зі спеціалізації «Економіка і економічна

політика», який проходив у КНУ ім. Шевченка Державний
університет «Житомирська політехніка» представляла студентка
Надія Корніюк.

За підсумками конкурсної комісії Корніюк Надія отримала диплом
ІІ ступеня.

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт
проводився у Кременчуцькому національному університеті
імені Михайла Остроградського з метою інтеграції України в
європейський освітньо-науковий простір, розширення
міжнародних зв’язків, стимулювання інноваційної діяльності
студентів, оволодіння ними сучасними технологіями,
створення умов для формування інтелектуального
потенціалу талановитої молоді.

Перемогу у Міжнародному конкурсі студентських наукових
робіт за спеціальністю 101 «Екологія» здобула студентка
гірничо-екологічного факультету Борисюк Наталія та
отримала диплом ІІІ ступеня.

СТУДЕНТКА ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ 
БОРИСЮК НАТАЛІЯ НАГОРОДЖЕНА ДИПЛОМОМ 

ІІІ СТУПЕНЮ НА МІЖНАРОДНОМУ КОНКУРСІ 
СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ З ЕКОЛОГІЇ

ОСВІТА
НАУКА
МОБІЛЬНІСТЬ
FREETIME
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ПЕРЕМОГА СТУДЕНТІВ-ОБЛІКОВЦІВ У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ 
СТУДЕНТСЬКІЙ ОЛІМПІАДІ З ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛІК В 

БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ»

20-22 травня 2019 року студенти факультету обліку і фінансів
Житомирської політехніки спеціальності «Облік і оподаткування»
брали участь у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з
дисципліни «Облік в бюджетних установах», яка проходила на базі
Хмельницького національного університету.

Перемогу та диплом ІІ ступеня здобула Ганношина Юлія (студентка
групи ООМ-6).

ЧЕРГОВА ПЕРЕМОГА СТУДЕНТІВ-ОБЛІКОВЦІВ 
У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ СТУДЕНТСЬКІЙ 

ОЛІМПІАДІ З УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

З 15-17 травня 2019 року студенти Житомирської політехніки
спеціальності «Облік і оподаткування» брали участь у Всеукраїнській
студентській олімпіаді з дисципліни «Управлінський облік», яка
проходила на базі Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут».

Булавко Іван (студент групи ОА-83) отримав перемогу та здобув
диплом ІІ ступеня.

15-17 травня 2019 року на базі факультету соціології і
права Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря
Сікорського» проведено ІІ етап Всеукраїнської олімпіади
з публічного управління та адміністрування.

Участь у олімпіаді взяло більше 50 студентів з різних
університетів України.

За результатами конкурсу студентка 3 курсу
спеціальності «Публічне управління та адміністрування»
Орел Владислава здобула 3 місце та була відзначена
дипломом відповідного ступеня.

СТУДЕНТКА ОРЕЛ ВЛАДИСЛАВА ЗДОБУЛА ПЕРЕМОГУ У 
ФАХОВІЙ ОЛІМПІАДІ З ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ



НАУКОВЦІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ В 
ОБГОВОРЕННІ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

14 травня 2019 року на базі Військової академії (м. Одеса) відбулася
п’ята Всеукраїнська курсантсько-студентська науково-практична
конференція на тему «Національна безпека України: актуальні
проблеми та шляхи їх вирішення», співорганізатором якої виступила
Житомирська політехніка.

На пленарному засіданні конференції для всіх її учасників власні
результати аналізу концепцій мережецентричного ведення бойових
дій презентував студент факультету інформаційно-комп’ютерних
технологій Ісаєв Андрій Миколайович. Доповідь студента
Житомирської політехніки була визнана однією з найкращих з
військово-технічної проблематики.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ 
ПОЛІТЕХНІКИ ВІДЗНАЧИЛИ НА ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ 

КОНКУРСІ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

18 квітня 2019 р. на базі Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету відбувся Всеукраїнський конкурс
дипломних робіт зі спеціалізації «Економіка підприємства».

Всього до участі у Конкурсі було представлено 133 дипломних
роботи за всіма ступенями вищої освіти з 40 закладів вищої освіти
України. Конкурсна комісія оцінювала роботи за численними
критеріями, серед яких рівень теоретичних та прикладних
досліджень, проведених при написанні кваліфікаційної роботи,
якість роботи, обґрунтованість висновків та рекомендацій, наукова
новизна тощо.

За результатами конкурсу від Державного університету
«Житомирська політехніка» було відзначено дипломом ІІ ступеню
роботу Красненко Катерини.
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СТУДЕНТИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ –
ПЕРЕМОЖЦІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОНЛАЙН-ХАКАТОНУ ВІД 

КОМПАНІЇ МХП «STUDENT AGROTECH HACKATHON»

31 жовтня 2019 р. у м. Ладижин (Вінницька область) відбувся
фінал Всеукраїнського онлайн-хакатону від компанії
МХП «Student AgroTech Hackathon».

У конкурсі брали участь студенти спеціальності
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» із
провідних закладів вищої України. Завданням хакатону було
запропонувати, як переробити електросхему машини мийки
ящиків MPU – 600.

Команда ATOMS2 – Церковний Олександр та Білоцький
Олександр, студенти групи АТ-25 Державного університету
«Житомирська політехніка», стала найкращою у сфері
автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

ЕКОНОМІСТИ-МІЖНАРОДНИКИ ЖИТОМИРСЬКОЇ 
ПОЛІТЕХНІКИ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ 

КОМПАНІЇ «MARS УКРАЇНА»

15 листопада 2019 року студенти 4 курсу спеціальності
«Міжнародні економічні відносини» зайняли 4 місце у
вирішенні маркетингового кейса від компанії «MARS
Україна», потрапивши у ТОП-5 серед 44 команд з усієї
України.

Завдання кейсу полягало у розробці маркетингової стратегії
для виведення нового продукту – горіхових батончиків
«BeKind» на ринок України, що вимагало визначення цільової
аудиторії, обґрунтування цінової стратегії, а також розробка
плану просування продукту.

До команди «МЕшки» увійшли студенти групи МЕ-2
Олександра Мартиненко (капітан команди), Аліна Котвіцька,
Крістіна Хімач, Катерина Паламарчук та Яна Кіян під
керівництвом завідувача кафедри цифрової економіки та
міжнародних економічних відносин Катерини Шиманської.

Команда запропонувала своє бачення просування
конкурсного товару на національний ринок, виявила
креативні здібності, застосувала набуті знання.



24-26 квітня 2019 р. на базі нашого університету проходив ІІ
тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі
спеціальності «Прикладна механіка (технології
машинобудування)».

Студенти спеціальності «Прикладна механіка» Прилипко
Володимир та Бондарчук Олексій здобули перемогу та
отримали відповідні дипломи.

ПЕРЕМОГИ У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ СТУДЕНТСЬКИХ 
НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

«ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА»

УЧАСТЬ МАГІСТРАНТІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ У 
СЕМІНАРІ-ДИСКУСІЇ «УКРАЇНА: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ОЧИМА МОЛОДІ»

5 квітня 2019 студенти групи ПУАМ-1 факультету
публічного управління та права взяли участь у
семінарі-дискусії з питань макроекономічного аналізу
і прогнозування, а також у підготовці консенсус-
прогнозу середньострокових перспектив розвитку
економіки України «Україна: перспективи розвитку
очима молоді». Семінар-дискусія проводилася за
підтримки Міністерства екомічного розвитку і
торгівлі України та фонду ЮНІСЕФ.

Перед учасниками з вступним словом виступили
міністр економічного розвитку і торгівлі України
Степан Кубів та голова представництва ЮНІСЕФ в
Україні Лотта Сильвандер.

На семінарі було представелено результати
опитування молоді щодо перспектив розвитку
України на 2019-2022 роки та здійснено порівняння
цих результатів із консенсус-прогнозом експертів
урядових установ, міжнародних фінансових
організацій, науково-дослідних інститутів,
аналітичних центрів, недержавних організацій.
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Соціально-економічний розвиток будь-якої країни значною
мірою визначається здібностями, навиками та компетенціями її
молоді. Однією з найбільш важливих таких компетенцій є
здатність генерувати та впроваджувати у життя свої бізнес-ідеї,
адже саме бізнес (зокрема, малий та середній) є первинною
ланкою економіки.

Державний університет «Житомирська політехніка» значну
увагу при підготовці студентів економічного профілю приділяє
саме формуванню в них знань щодо особливостей
започаткування своєї справи, розробки бізнес-плану.

Водночас, важливим компонентом навчання є презентація
своїх ідей та обмін думками з колегами, чому сприяє участь у
різних конкурсах та конференціях.

Так, 29 листопада 2019 року на базі Київського національного
торговельно-економічного університету відбувся ІІ етап
Всеукраїнського студентського конкурсу бізнес-проектів
«Бізнес-трамплін». Всього у ІІ етапі за результатами проведеного
відбору були представлені 15 команд з 12 закладів освіти.

До складу журі увійшли представники як Київського
національного торговельно-економічного університету, так і
установ та організацій, що безпосередньо беруть участь у
впровадженні та розвитку бізнес-ідей (зокрема, були присутні
представники інноваційного холдингу «Sikorsky Challenge»,
«Mamo.space», «Bayadera group», «YEP», координатор програми
стартапів «Global Clean Technology Innovation Program for small
and medium enterprises in Ukraine», Державної інноваційної
фінансово-кредитної установи).

Державний університет «Житомирська політехніка» був
представлений командою студенток кафедри менеджменту і
підприємництва Анною Добжанською та Тетяною Дубченко. На
розгляд журі дівчата представили бізнес-план «Кафе
«Ендорфіни», присвячений створенню та розвитку затишної
кав’ярні із кондитерськими виробами. З гідністю відповівши на
всі запитання та довівши доцільність реалізації проекту, дівчата
вибороли ІІІ місце у конкурсі.

СТУДЕНТИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ –
ПЕРЕМОЖЦІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 

БІЗНЕС-ПРОЕКТІВ «БІЗНЕС-ТРАМПЛІН»



БІБЛІОТЕКА
Випуск наукових журналів – один із напрямків наукової діяльності університету. 
Журнали представлено у базах даних  INDEX COPERNICUS, DOAJ, GOOGLE 

SCHOLAR, RESEARCHBIB та ін. 
Видання включені до «Переліку наукових фахових видань України Категорії «Б».

Протягом року редакційно-видавничим сектором університету видавалися монографії, 
підручники та навчальні посібники для забезпечення навчального процесу.

Щорічно в університеті проводяться 12 всеукраїнських або міжнародних конференцій. 
Матеріали збірників тез конференцій розміщуються на сайті конференцій 

http://conf.ztu.edu.ua та відкриті для вільного доступу.
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Зросла кількість публікацій викладачів університету в
БД Scopus і Web of Science. 

Станом на грудень 2019 року: 
БД Scopus – 250 публікацій, h – 13;

БД  Web of Science – 184 публікації.

Одним із важливих шляхів 
розповсюдження результатів 

дослідження викладачів, наукових 
працівників університетів є 

Електронний архів університету 
http://eztuir.ztu.edu.ua

(7 тис. документів).

Всі ресурси бібліотеки доступні в 
рамках web-сайту університету 

https://lib.ztu.edu.ua , де представлено 
електронний каталог, ресурси вільного 

доступу та ін.

113

http://eztuir.ztu.edu.ua/
http://www.lib.ztu.edu.ua/


МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Державний університет «Житомирська політехніка» – активний учасник програм

міжнародної співпраці та єдиний університет Житомирщини, який за кількістю
реалізованих міжнародних проектів серед інших ЗВО області, та за її межами, належить до
ТОП-кращих університетів та є взірцем для інших вищих навчальних закладів регіону.

Наразі в університеті триває реалізація наукового проекту за програмою Горизонт 2020:
Дія Марії Складовської-Кюрі–WІNMER – «Вимірювання і моделювання теплових явищ в
механічній обробці».

Партнери: Університет прикладних наук м. Лунд (Швеція);
Агентством з інновацій WINNOVA (Швеція).
Тривалість проекту: 2017–2020;
Обсяг фінансування: 200 тис. євро.
Відповідальний виконавець проекту – доц. Крижанівський В.Б.
З початку 2019 р. в рамках співпраці з фондом «Британська Рада» розпочато реалізацію

проекту «Активні громадяни», що має на меті сприяння соціальним змінам і забезпечення
сталого розвитку шляхом створення і розбудови мережі молодих лідерів із залученням
молодіжних організацій. Відповідальний виконавець проекту – доц. Богоявленська Ю.В.

Другий рік поспіль триває реалізація проекту «Бурштинові відклади та їх
характеристика».

Партнери: НАН Польщі;
Музей землі м. Варшава;
НАН України.
Тривалість проекту: 2018–2020;
Обсяг фінансування: 5000 євро.
Відповідальні виконавці проекту: проф. Ремезова О.О;
ст. вик. Ковалевич Л.А.

Третій рік в Державному університеті «Житомирська політехніка» триває реалізація
проекту Європейської Комісії за програмою Еразмус+/КА2 SmaLog «Магістерська
програма з смарт-транспорту і логістики для міста».

Мета проекту: розробка та впровадження відповідної магістерської програми в рамках
спеціальності «Транспортні технології», а також теоретичних засад аспірантської – PhD
програми, що включає видання методичних матеріалів, облаштування спеціалізованої
навчально-лабораторної аудиторії, організацію стажування студентів/аспірантів і
викладачів.

Також даний проект містить додатковий компонент мобільності, що дає можливість
студентам/аспірантам, викладачам пройти довгострокове навчання, стажування на базі
університетів ЄС учасників консорціуму.

Загальний бюджет проекту – 1.479.002,00 євро; частка Державного університету
“Житомирська політехніка” – 172.541 євро. У тому числі, в рамках реалізації проекту,
планується закупівля обладнання для Державного університету «Житомирська політехніка»
на суму 43 тис. євро.
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Відповідальні виконавці Державного університету «Житомирська політехніка»:
• Академічна складова – проф. Кравченко О.П., завідуючий кафедрою автомобілів і

транспортних технологій;
• Організаційна складова – Мамрай В.В., начальник відділу міжнародних зв’язків.
Веб-сторінка проекту – http://SmaLog-2017.uniroma2.it
Університети партнери:
ЄС:
• Університет Тор Вергата м. Рим (Італія);
• Університет «Ла Сапієнца» м. Рим (Італія);
• Сілезький технологічний університет м. Катовіце (Польща);
• Університет прикладних наук: технологій, економіки та дизайну м. Вісмар (Німеччина).
Україна:
• Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова;
• Національний університет «Львівська політехніка»;
• Національний транспортний університет;
• Державний університет «Житомирська політехніка»;
• Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України;
• ТОВ «Система Сервіс».
Грузія:
• Технічний університет Грузії м. Тбілісі;
• Державна морська академія м. Батумі;
• ТОВ «Батумі Автотранспорт».
В рамках даного проекту впродовж року відбулася координаційна нарада, літня школа,

закупівля обладнання, стажування викладачів та студентів Державного університету
«Житомирська політехніка» на базі університетів ЄС учасників консорціуму.

КООРДИНАЦІЙНА НАРАДА В УНІВЕРСИТЕТІ 
«ЛА САПІЄНЦА» (РИМ, ІТАЛІЯ).

З 8 по 10 травня 2019 року в університеті «Ла Сапієнца» (Рим, Італія) відбулася четверта
координаційна зустріч комітету менеджерів проекту. Житомирську політехніку
представляли представники відділу міжнародних зв’язків Мамрай В.В. та Махно А.М.

Основними темами, що обговорювалися на координаційній нараді були:
• Контроль і моніторинг якості проекту.
• Діяльність по розповсюдженню та експлуатації результатів проекту.
• Менеджмент проекту.
• Мобільність викладачів.
• Мобільність студентів.



ДРУГА ЛІТНЯ ШКОЛА В НАЦІОНАЛЬНОМУ 
УНІВЕРСИТЕТІ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

30-31 липня 2019 року в Національному
університеті «Львівська політехніка» відбувся
ІІ щорічний тренінговий семінар щодо
впровадження нової навчальної програми з
«Розумного транспорту і логістики для міст».

Лекції проводили професори з університетів-
партнерів ЄС. Провідні професори з
університетів-партнерів ЄС ознайомили учасників
семінару з навчальними модулями в рамках
програми SmaLog.

В рамках реалізації проекту «SmaLog» відбулася
планова закупівля обладнання для кафедри
«Автомобілів і транспортних технологій», яка
відповідальна за підготовку майбутніх магістрів з нової
спеціальності «Транспортні технології», освітня-
професійна програма «Розумний транспорт і міська

ЗАКУПІВЛЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ 
ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

«ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Від Державного університету «Житомирська політехніка» участь в зазначеному заході
взяли представники: завідуючий кафедри «Автомобілів і транспортних технологій» –
проф. Кравченко О.П. та провідний спеціаліст відділу міжнародних зв’язків – Махно А.М.
Присутніми були також делегації університетів, що беруть участь в проекті, з Італії,
Німеччини, Польщі, України і Грузії. Відповідно до програми доповідачами університетів
ЄС було представлено презентації щодо особливостей організації навчального процесу в
даних закордонних ВНЗ за суміжними із тематикою проекту спеціальностями. Особливу
увагу було приділено вирішенню логістичних задач, плануванню оптимальних маршрутів
та іншим актуальним питанням, що стосуються навчання студентів українських та
грузинських університетів відповідно до розробленої в рамках проекту магістерської
програми/спеціалізації.

логістика». Була закуплена комп’ютерна техніка та безпілотний
літальний апарат «DJI Mavic 2 Pro» на суму 400000 грн., а також згодом
планується закупівля ліцензійного програмного забезпечення та
додаткових лабораторних приладів для підтримки навчального
процесу студентів транспортних спеціальностей Житомирської
політехніки.
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СТАЖУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ В 
УНІВЕРСИТЕТАХ ІТАЛІЇ, НІМЕЧЧИНИ І ПОЛЬЩІ

В рамках реалізації проекту протягом 45 днів на базі
провідних університетів Європи, які виступають
партнерами даного проекту, відбулися освітньо-
професійні стажування викладачів «Житомирської
політехніки», які викладають за спеціальностями, що
включають предмети профілю транспорт, логістика:

• доц. Колодницька Р.В., кафедра «Автомобілів і
транспортних технологій», з 30.09.2019 по 13.11.2019 –
Університет «Тор Вергата» м. Рим (Італія).

• доц. Шумляківський В.П., кафедра «Автомобілів і
транспортних технологій» та асис. Махно А.М.,
кафедра «Маркшейдерії», з 02.06.2019 по 16.07.2019 –
Університет «Ла Сапієнца» м. Рим (Італія).

• доц. Ільченко А.В., кафедра «Автомобілів і
транспортних технологій» та ст. вик. Мамрай В.В.,
кафедра «Маркшейдерії», з 19.05.2019 по 02.07.2019 –
Університет «Сілезька політехніка» м. Катовіце
(Польща).

• доц. Кучменко В.О., кафедра «Економічної безпеки,
публічного управління та адміністрування» та доц.
Шлапак В.О., кафедра «Розробки родовищ корисних
копалин ім. проф. Бакка М.Т.», з 11.06.2019 по
25.07.2019 – Університет прикладних наук: технологій,
бізнесу та дизайну м. Вісмар (Німеччина).

Учасниками даних стажувань і тренінгів також були
представники й інших партнерських навчальних
закладів з України і Грузії.

Під час перебування наші викладачі переймали
передовий досвід колег і викладачів університетів ЄС,
відвідуючи лекції, семінари, різного виду презентації,
які мали на меті підвищити професійний рівень
викладання навчальних дисциплін, насамперед за
новою магістерською програмою, яка власне
розробляється в рамках проекту – “Розумний-транспорт
та міська логістика”.



Протягом 2019 н.р. викладачі, студенти, аспіранти та докторанти здійснювали візити до
закордонних ЗВО з метою стажування, читання лекцій, участі в тренінгах та конференціях,
навчання. Більшість таких візитів було реалізовано в рамках проектів за програмою
Еразмус+. Вцілому 67 осіб взяло участь в даних поїздках: 23 студенти, 1 аспірант,
2 докторанти, 41 викладач.

Протягом чотирьох років в університеті здійснюється підготовка та реалізація
міжнародних проектів Європейської Комісії Еразмус+ «Міжнародна Кредитна Мобільність»
та «Розвиток потенціалу вищої освіти». Запорукою такої плідної діяльності є багаторічна
співпраця Державного університету «Житомирська політехніка» з численними
університетами країн ЄС.

З 2017 року триває реалізація проекту за програмою Еразмус+/Розвиток потенціалу
вищої освіти – «Магістерська програма зі смарт транспорту і міської логістики», окрім
безпосередніх задач даний проект також містить додатковий компонент мобільності, що
надав можливість викладачам та студентам пройти довгострокове навчання, стажування на
базі університетів ЄС учасників консорціуму. 11 студентів-магістрів третього семестру
навчання «Житомирської політехніки» в рамках даного проекту навчаються та працюють
над дипломними роботами/проектами на базі європейських університетів:

• Університет Тор Вергата м. Рим (Італія) – 3 осіб;
• Університет «Ла Сапієнца» м. Рим (Італія) – 2 осіб;
• Сілезький технологічний університет м. Катовіце (Польща) – 2 осіб;
• Університет прикладних наук: технологій, економіки та дизайну

м. Вісмар (Німеччина) – 4 осіб.

Наш університет також відвідали численні делегації
закордонних навчальних закладів-партнерів з метою
обговорення умов співпраці, а також окремі
представники факультетів та кафедр – для викладання
та проходження стажування.

В рамках програми «Visby», фонду «Шведський
Інститут» доц. Коваль А.В. з факультету комп’ютерно-
інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки
впродовж осіннього семестру проходить стажування на
базі Університету м. Лулео (Швеція).

Аспірант факультету бізнесу та сфери обслуговування Петрук Анастасія протягом
весняного семестру за програмою «Міжнародного Вишеградського Фонду» пройшла
стажування на базі Вищої школи економіки м. Прага (Чехія).
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Станом на 2019 рік Державний університет «Житомирська політехніка» в рамках

проектів Еразмус+/Міжнародна Кредитна Мобільність співпрацює із 14-ма ЗВО Європи та

інших регіонів світу, серед яких:

•Університет м. Ковентрі (Великобританія);

•Університет країни Басків м. Більбао (Іспанія);

•Університет м. Кордова (Іспанія);

•Вища школа м. Лілль (Франція);

•Університет м. Парма (Італія);

•Вроцлавська Політехніка (Польща);

•Сілезька Політехніка м. Катовіце (Польща);

•Університет ім. М. Коперника м. Турон (Польща);

•АГХ Університет науки і технології м. Краків (Польща);

•Університет «Думлупінар» м. Кютахья (Туреччина);

•Університет «Османгази» м. Ескішехір (Туреччина);

•Технологічний інститут Західної Македонії (Греція);

•Європейський Університет Кіпру (Нікосія, Кіпр);

•Університет м. Лулео (Швеція).

Протягом чотирьох років між Вищою Школою м. Лілль

(Франція) та Державним університетом «Житомирська

політехніка» триває плідна співпраця в рамках проекту

міжнародної академічної мобільності. На базі даного

навчального закладу протягом двох семестрів

навчатиметься студент магістр гірничо-екологічного

факультету, спеціальності «Технологія захисту

навколишнього середовища» – Кобилинський Владислав.

Також наш студент проходитиме практику на

підприємствах та в установах регіону, водночас

продовжуючи навчання за індивідуальним графіком в

«Житомирській політехніці».

Наш навчальний заклад тісно співпрацює з університетами Іспанії. На початку

2019 навчального року двоє студентів-магістрів факультету комп’ютерно-інтегрованих

технологій, мехатроніки, робототехніки, спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології»: Гриневич Марія та Георговський Дмитро розпочали 5 місячне

навчання в Університеті Країни Басків м. Більбао (Іспанія). Студенти працюють над

магістерськими роботами та проводять науково-практичні дослідження.



Цього року, в період з 21 по 25 жовтня, представники нашого університету також
відвідали Університеті Країни Басків м. Більбао. Співробітниця відділу міжнародних
зв’язків Остапчук А.С. стала однією із 30 учасників інтеграційної зустрічі – «Staff Training
Week», під час якої отримала змогу провести робочі зустрічі з партнерами, налагодити
зв’язки. В той же час завідувач кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих
технологій – доц. Ткачук А.Г. провів ряд лекцій та зустрівся із професорсько-викладацьким
складом кафедри системної інженерії та автоматизації партнерського університету,
ознайомився із новітніми методами викладання профільних дисциплін в Університеті.
Заходи відбувалися на теренах біскайських міст: Доностія/Сан-Себастьян, Віторія-Гастейз
та Більбао.

Також «Житомирська політехніка» співпрацює ще з
одним іспанським навчальним закладом, що на півдні
Іспанії – Університет м. Кордова, в якому наразі протягом 5
місяців навчається студентка факультету комп’ютерно-
інтегрованих технологій, мехатроніки, робототехніки,
спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології» – Дем’янюк Валерія.

Протягом 8-9 квітня 2019 року
викладачі гірничо-екологічного
факультету, кафедри розробки
родовищ корисних копалин
ім. проф. Бакка М.Т. на запрошення
іспанської сторони взяли участь в
Міжнародній конференції «Екотехно-
логії в будівництві ICGC 2019» на базі
Політехнічної школи м. Бельмез,
Університету Кордови.
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Протягом 15-17 липня в Житомирській політехніці
перебувала делегація представників Університету Хаєн:
директор департаменту досліджень та випробувань
матеріалів Проф. Др. Хуан Марія Терронес Саета;
заступник директора департаменту досліджень та
випробувань матеріалів Проф. Др. Хорхе Суарез Масіаз.

Під час перебування в Житомирській політехніці
іноземні гості провели робочі зустрічі із
представниками університету: начальником відділу
міжнародних зв’язків – Мамраєм В.В., викладачами

Протягом чотирьох років поспіль Державний університет «Житомирська політехніка» та
Університет «Думлупінар» м. Кютахья (Туреччина) в рамках проекту Еразмус+
«Міжнародна кредитна мобільність» здійснюють взаємні обміни студентів та викладачів.
Впродовж 1-5 квітня 2019 р. делегація «Житомирської політехніки» вкотре відвідала
Університет «Думлупінар». Під час візиту викладач кафедри розробки родовищ корисних
копалин, гірничо-екологічного факультету – доц. Шлапак В.О. провів ряд лекцій для
студентів та аспірантів спеціальностей гірничого профілю. Тим часом, представники відділу
міжнародних зв’язків взяли участь в тренінговій сесії для координаторів міжнародних
проектів, провели перемовини щодо подальшого розширення та поглиблення
співробітництва між університетами.

У 2019 р. до співпраці зі згаданим вище турецьким
університетом активно долучилася кафедра прикладної
механіки і комп’ютерно-інтегрованих технологій ФКІТМР.
Навесні цього року докторант та водночас викладач – доц.
Балицька Н.О. протягом 2 місяців пройшла стажування на
базі Університету «Думлупінар», під час якого вона
працювала над науковою роботою на інженерному
факультеті. В свою чергу, 20 листопада до «Житомирської
політехніки» прибув студент з партнерського університету
з метою проходження двомісячного стажування під
керівництвом доц. Балицької Н.О.

Впродовж жовтня-листопада 2019 року «Житомирську політехніку» відвідали численні
делегації Університету «Думлупінар» з метою викладання. Так 7-11 жовтня доц. Мерве
Коньяр читала лекції для студентів спеціальності «Прикладна лінгвістика».

кафедри розробки родовищ корисних копалин – Коробійчуком В.В. та Шамраєм В.І.



Протягом 4-8 листопада доц. Хулія Акаш провела ряд лекцій для студентів Житомирської
політехніки спеціальності «Публічне управління та адміністрування».

26 жовтня до «Житомирської політехніки» завітала
делегація у складі проректора з міжнародних зв’язків –
проф. Хасан Гьочмез та начальника міжнародного офісу –
доц. Октай Шахбаз. Сторони обговорили імплементацію
діючого проекту Еразмус+ та подальше розширення
співпраці.

Житомирська політехніка плідно співпрацює з провідним
італійським університетами.

З 2018 року Житомирська політехніка в консорціумі з
Дніпровським державним аграрно-економічним університетом та
Університетом м. Парма (Італія) бере участь в реалізації проекту
Еразмус+/Мобільність.

Впродовж 13-17 травня делегація університету у складі: проректор
з науково-педагогічної роботи – доц. Морозов А.В., викладач
кафедри екології – доц. Давидова І.В., співробітники міжнародного
відділу – Мамрай В.В. та Остапчук А.С. взяли участь в
координаційній нараді на базі Університету м. Парма.
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Від початку 2019 навчального року 3 студента та 1 аспірант
спеціальностей екологічного профілю, а також один студент
спеціальності «Біомедична інженерія» проходять навчання та
стажування відповідно в Університеті м. Парма тривалістю
8 місяців.

Державний університет «Житомирська політехніка» активно співпрацює з провідними
університетами Польщі: Вроцлавською політехнікою, Сілезькою політехнікою (м. Глівіце),
Університетом Миколи Коперника (м. Торунь).

Навесні 2019 року викладач кафедри екології – доц. Давидова І.В. відвідала Університет
Миколи Коперника, з метою налагодження міжкафедральних зв’язків.

З 21 по 25 жовтня 2019 року в «Сілезькій політехніці» відбувся міжнародний навчальний
семінар, учасниками якого стали завідувач центру довузівської освіти та роботи з
іноземними студентами – доц. Черниш О.А. та представник відділу міжнародних зв’язків –
Махно А.М. Під час семінару особлива увага приділялася проблемі інтернаціоналізації
вищої освіти, що є ключовим фактором успіху університетів на глобальному ринку освітніх
послуг.

Впродовж трьох років факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки,
робототехніки в рамках спеціальностей транспортного профілю реалізує співпрацю з
Університетом Ковентрі, Великобританія. Студенти та викладачі обох університетів
здійснюють взаємні обміни з метою навчання та стажування.

На початку жовтня до нас вчергове завітав
проф. Франко Мілано з Університету
м. Флоренція. Проф. Ф. Мілано – почесний
професор Житомирської політехніки,
всесвітньо відомий спеціаліст в сфері
радіофізики та радіології, багато років поспіль
відвідує наш університет з метою читання
лекцій для студентів гірничо-екологічного
факультету, спеціальностей екологічного
профілю.



Навесні впродовж трьох місяців докторант кафедри
автомобілів і транспортних технологій – доц. Колодницька Р.В.
пройшла наукове стажування на базі англійського університету.
В свою чергу, в квітні, з тижневим візитом до нашого
університету завітала делегація викладачів Університету
Ковентрі. Було прочитано ряд лекцій для студентів
транспортних спеціальностей.

Восени 2019 року представники
Житомирської політехніки двічі
відвідали Університетом Ковентрі
в рамках проекту
Еразмус+/«Міжнародна кредит-
на мобільність». Викладачі
кафедри автомобілів і транспорт-
них технології: завідувач кафедри
проф. Кравченко О.П.,
доц. Ільченко А.В. та
доц. Колодницька Р.В. пройшли
тижневе стажування (09-13.09) на
базі університету-партнера; а вже
згодом до Університету Ковентрі
завітала делегація керівництва

Житомирської політехніки на чолі з ректором проф. Євдокимовим В.В., до складу групи
візитерів увійшли також перший проректор проф. Олійник О.В. та начальник відділу
міжнародних зв’язків – Мамрай В.В. Делегати провели переговори з керівництвом
партнерського університету щодо зміцнення вже існуючого співробітництва та обговорили
інші можливі шляхи міжуніверситетської співпраці.

З 2018 року розпочалася
співпраця між нашим
університетом та грецьким
Університетом Західної
Македонії м. Козані, Греція в
рамках реалізації спільного
проекту.

На початку 2019 року
«першою ластівкою» у сфері
академічних обмінів серед
студентів стала студентка
факультету бізнесу та сфери
обслуговування – Поливанюк
Ірина, яка протягом весняного
семестру проходила навчання на
базі грецького університету.
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РОБОЧИЙ ВІЗИТ ПРЕДСТАВНИКІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ 
ПОЛІТЕХНІКИ ДО УНІВЕРСИТЕТУ ЗАХІДНОЇ МАКЕДОНІЇ 

(м. КОЗАНІ, ГРЕЦІЯ)

З 13 по 18 травня відбувся візит представників Житомирської
політехніки до Університету Західної Македонії (м. Козані,
Греція) в рамках участі у проекті Еразмус+ (КА107 Міжнародна
кредитна мобільність). Зі сторони Житомирської політехніки
участь у проекті взяли керівник даного проекту від
університету, професор, в.о. декана факультету економіки та
менеджменту Тарасюк Галина Миколаївна та доцент, проректор
з науково-педагогічної роботи та молодіжної політики Денисюк
Олена Григорівна.

Протягом робочого тижня відбулися зустрічі з керівництвом,
викладачами та студентами Університету Західної Македонії,
зокрема:

– відбулися робочі зустрічі у Департаменті фінансів по
координації роботи європейських проектів, з проректом з
академічного навчання університету;

– ознайомилися з роботою бібліотеки університету (бібліотечний фонд та електронні
ресурси);

– з магістрами програми МВА з бізнес-адміністрування, під час лекцій, подискутували
щодо стану та особливостей розвитку економіки України, механізмів співпраці України та
країн Європейського союзу, зовнішньої та внутрішньої політики України в умовах
Євроінтеграції. Порівняли досвід та умови господарювання підприємств України та Греції.

– під час зустрічі зі студентами магістерської програми МВА з управління освітою, було
презентовано особливості системи освіти в Україні, механізми управління освітою на різних
рівнях;

– презентовано історію становлення Житомирської політехніки, її міжнародних зв’язків,
навчального процесу, наукової роботи університету тощо;

– визначено пріоритети подальшої співпраці між Житомирською політехнікою та
Університетом Західної Македонії.

До заходів, в межах робочого візиту, долучилася студентка магістратури спеціальності
“Менеджмент” факультету економіки та менеджменту Житомирської політехніки Ірина
Поливанюк, яка з лютого 2019 років навчається відповідно до даного проекту по
студентському обміну в Університеті Західної Македонії (термін 6 місяців).



Протягом 2019 р. викладачі університету також відвідали ряд конференцій за кордоном.
Найбільш рейтингові з яких наведено нижче:

• «Міжнародна конференція транспорту, дорожнього руху та мобільності»,
02-05 вересня, Університет Сорбонна (Франція);

• «Міжнародна конференція інновації та ощадливе видобування корисних копалин»,
27 лютого – 2 березня, Гірнича академія м. Фрайберг (Німеччина);

• «Міжнародна науково-технічна конференція 2019», 17-18 жовтня, Університет гірництва
та геології, м. Софія (Болгарія).

З 2019 року в Житомирській політехніці розпочато
реалізацію проекту міжнародних академічних обмінів
Еразмус+/Мобільність» спільно з Європейським
університетом Кіпру м. Нікосія. Впродовж 7-11 жовтня
викладач кафедри фізики та вищої математики –
доц. Прилипко О.І., яким було прочитано ряд лекцій
для студентів магістрів спеціальності «Математика», а
також начальник відділу міжнародних зв’язків –
Мамрай В.В. відвідали даний університет. Делегати
провели зустрічі з керівництвом університету, під час
яких було обговорено перспективи розширення
напрямків співпраці, в тому числі організації
академічних обмінів студентів та аспірантів.
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УГОДА ПРО СПІВПРАЦЮ 
З УНІВЕРСИТЕТОМ ПІВДЕННОЇ БОГЕМІЇ

Довготривале міжнародне стажування викладачів
кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики
факультету публічного управління та права
завершилося підписанням угоди про співпрацю з
університетом Південної Богемії в Чеському Будейовіце
(Чеська Республіка).

Співпраця передбачає обмін досвідом у реалізації
передових освітніх технологій, методів, форм і засобів
навчання, підготовку та реалізацію спільних науково-
дослідних проектів в інтересах розвитку науки та
освіти. Налагодження тісних зв’язків освітян відкриває
нові горизонти для впровадження спільних проектів,
що сприяє підвищенню якості освіти. Це найкращий
шлях до здійснення прагнень молоді у сучасному
глобалізованому суспільстві.

15 лютого в конференц-залі Житомирської політехніки
відбулася зустріч студентів нашого університету з
представником консультативного освітнього центру
«Education USA» Неллі Петлик.

Організація «Education USA» має близько 400
консультативних центрів по всьому світу, котрі фінансує
Бюро з питань освіти і культури Державного
департаменту США і безпосередньо підтримується
Посольством США в Україні. Радники мережі «Education
USA» пропонують інформацію, консультації та
рекомендації у пошуках закладів вищої освіти у
Сполучених Штатах для молоді та студентів.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОГРАМ НАВЧАННЯ В США

Для студентів університету проведено презентацію, щодо вибору найкращих
університетів у США, критеріїв відбору для вступу, можливості одержання грантів та
стипендій на навчання студентами з України у США, можливістю академічних і
професійних програм обміну між нашими державами. Представник організація «Education
USA» також відповіла на ряд важливих питань, які цікавили наших студентів.

Такі зустрічі зі студентами сприяють глибшому взаєморозумінню системи вищої освіти у
США, а також зміцнюють стосунки між молоддю, студентами і основними інститутами
США та України.



128

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ У ПРОГРАМІ 
АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ «FREEMOVER»

Студентка університету Вікторія Черниш протягом
І семестру 2018/2019 н.р. взяла участь у програмі
академічної мобільності «Freemover» у Південночеському
університеті міста Чеське Будейовіце.

Південночеський університет є одним з кращих та
найбільших в Чеській Республіці. Майже всі 8 факультетів
зручно розташовані в місті Чеське Будейовіце. На території
університету також знаходяться гуртожитки, їдальня,
студентський центр та сучасна бібліотека. Саме бібліотека
є місцем, де студенти проводять найбільше часу під час
навчання. У зв’язку з високим рівнем комп’ютеризації,
користуватися бібліотекою надзвичайно зручно, пошук
необхідної інформації займає не більше 5 хвилин. Велика
кількість комп’ютерів, принтерів, наявність кімнат для
індивідуального навчання та затишна кав’ярня на
першому поверсі створюють всі необхідні умови для
навчання студентів.

Одним з позитивних моментів є можливість обирати
власні предмети та зручний внутрішній веб-сайт, де можна
знайти всю необхідну інформацію. Крім того, завжди
цікаво вчитись та спілкуватись у міжнародній компанії.
Майже щодня студентським самоврядуванням
організовуються різноманітні заходи, конкурси, вечірки,
що ще більше наповнює яскравими фарбами студентське
життя. Також, у зв’язку з територіальним розташуванням
Чеської Республіки, відкривається можливість побувати у
вільний час в багатьох країнах Європи.

Головною метою даної програми є здобуття нових знать
та вдосконалення професійних навичок. Навчання за
кордоном розширює кругозір, робить студентів
впевненими, цілеспрямованими та більш відкритими. Це
справді безцінний досвід, нові знання та яскраві емоції на
все життя!
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОГРАМИ ЄС ЕРАЗМУС+ З ІНДИВІДУАЛЬНИХ 
ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 

У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА МОЛОДІ
9 лютого 2019 р. студенти, аспіранти, викладачі та

представники відділу міжнародних зв’язків Державного
університету «Житомирська політехніка» брали участь у
заході-презентації Програми ЄС Еразмус+ з
індивідуальних та організаційних можливостей у сфері
вищої освіти та молоді, організатором якого виступив
Національний Еразмус+ офіс в Україні (Проект ЄС)
спільно з Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту
Житомирської міської ради. Житомирська політехніка є
активним учасником академічних програм мобільностей
різних рівнів.

Представник Національного Еразмус+ офісу в Україні Катерина Жданова презентувала
можливості Програми ЄС Еразмус+ та запропонувала інформаційну підтримку можливих
проектів учасників.

ЕРАЗМУС+ – це програма Європейського Союзу на
період 2014-2020 рр., що підтримує проекти співпраці,
партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти,
професійної підготовки, молоді та спорту. Разом з понад
150 країнами світу, Україна є однією з країн-партнерів
(Programme Countries) Програми Еразмус+. Країнами-
членами (Partner Countries) Програми виступають
28 держав-членів ЄС; країни Економічного Союзу: Ісландія,
Норвегія, Ліхтенштейн; країни-кандидати: Туреччина,
Македонія та Сербія (з 2018 р.). Бюджет програми на 2014-
2020 роки складає 14,7 млрд. євро.

Під час презентації обговорювалися питання академічної мобільності, спільних
магістерських програм, програми розвитку потенціалу вищої освіти, освітніх закордонних
практик, підтримки реформ тощо.

УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ В КОНФЕРЕНІЇ НА БАЗІ 
ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ м. ФРАЙБЕРГ

Викладачі гірничо-еколгічного факультету: кафедри
розробки родовищ корисних копалин – доц. Шлапак В.О.
та кафедри маркшейдерії – ст. викл. Мамрай В.В. впродовж
20-22 березня 2019 р. взяли участь в міжнародній ювілейній
конференції «Інновації і сталий розвиток гірничої справи»
присвяченій 65-річчю заснування Інституту відкритих
гірничих робіт, на базі Технічного університету «Гірнича
академія» м. Фрайберг (Німеччина).

https://news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/img1549704443.jpg
https://news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/img1549704443.jpg
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ЕРАЗМУС+: ВІЗИТ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА ВИКЛАДАЧІВ 
УНІВЕРСИТЕТУ ЗАХІДНОЇ МАКЕДОНІЇ (ГРЕЦІЯ) ДО 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

Протягом тижня Державний університет «Житомирська політехніка» приймав в своїх
стінах з робочим візитом делегацію Університету Західної Македонії (Греція). Таким чином
відбувся зворотній візит представників університету-партнеру Житомирської політехніки в
рамках програми академічної мобільності “Еразмус+”.

До складу делегації Університету Західної Македонії увійшли Siskos Evangelos, Professor;
Darvidou Konstantina, Office Administrator of internship ESPA in Kastoria; Antoniadou
Theodora, Administrative Staff; Giannakis Konstantinos, Office Administrator of internship ESPA
in Kozani.

В межах візиту відбулися лекції економічного спрямування, гості поділилися досвідом
організації роботи над проектами академічної мобільності та побудованою системою
навчальних практик студентів в Університеті Західної Македонії. Гості ознайомилися з
Житомирською політехнікою та здійснили декілька екскурсійних заходів по м. Житомиру.

ЛІТНЄ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-МІЖНАРОДНИКІВ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ ЗА КОРДОНОМ

Марина Прокопчук, студентка 4-го курсу
спеціальності «Міжнародні економічні відносини»
(група МЕ-2) стала призером конкурсу, оголошеного
Національною агенцією академічного обміну Польщі
(NAWA NAWA Narodowa Agencja Wymiany
Akademickiej) та отримала стипендію на участь в
Літній школі з польської мови та культури.

З 8 по 29 липня 2019 року Марина прослухала більше
140 годин лекцій з польської мови та культури в
Центрі польської мови та культури для поляків та
іноземців Університету Марії Кюрі-Склодовської
(м. Люблін, Польща).
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СТУДЕНТ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ ДЕНИС 
ЛЮБЧЕНКО – УЧАСНИК СТАЖУВАННЯ «МІСІЯ AРР ТА 

УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМЦІВ ІТ-ІНДУСТРІЇ ДО ПОЛЬЩІ»

Студент та координатор Starup HUB’у
Житомирської політехніки Денис Любченко
став учасником стажування «Місія AРР та
українських підприємців ІТ-індустрії до
Польщі». Його було запрошено як представника
одного з найкращих стартапів BeeWorker та
університету Житомирщини від Агенції
регіонального розвитку в кооперації з PARP до
міст Варшава та Гданськ.

Під час 4-денної поїздки Денис став учасником
Wolves Summit 10th edition у м. Варшава. Це
міжнародний саміт, який відбувається по всім країнам Європи, в рамках якого стартапи та
бізнес мають можливість знайти собі партерів, інвесторів чи просто неоціненний досвід.

Окрім цього, учасники саміту відвідали простори Google for startups (безкоштовний
коворкінг та простір для стартапів, який був побудований замість старого спиртового
заводу) та Facebook, де Денис познайомився з бізнес-інструментами для малого та
середнього бізнесу від цієї компанії та з відповідальною особою за політику Facebook в
Україні (зазначимо, що Facebook посилено підтримує Україну та робить все заради
інформаційної безпеки українців, бо наша країна знаходиться в зоні ризику). Був візит
учасників і до Агенції регіонального розвитку Польщі (організатора програми).

Також поїздка передбачала перебування у Гданську для ознайомлення з Гданським техно-
парком – місцем, де народжуються технології для всієї Польщі. Для нас цінним є те, що у
ході B2B зустрічей з польським бізнесом, окремі його представники вже знали про
Житомирську політехніку та бажали університету не знижувати темпи розвитку.

В поїздці брали участь представники стартапів, Агенцій регіонального розвитку, керівники
та працівники IT-бізнесу й кластерів зі всієї України.
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У ЖИТОМИРСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ ВІДБУЛАСЯ ЗУСТРІЧ 
З ПРЕДСТАВНИКОМ ОРГАНІЗАЦІЇ «БАКИНСЬКОГО 

МІЖНАРОДНОГО ЦЕНТРУ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ»
9 жовтня 2019 р. на базі українсько-азербайджанського

культурно-освітнього центру, який вже декілька років
функціонує в стінах Державного університету «Житомирська
політехніка» відбулася зустріч студентів факультету бізнесу та
сфери обслуговування і факультету публічного управління та
права з представником організації «Бакинського міжнародного
центру мультикультуралізму» Мариною Гончарук.

На початку зустрічі була проведена лекція на тему
«Азербайджанський мультикультуралізм як фундаментальна концепція миру та толерантності».

Студенти Державного університету «Житомирська політехніка» взяли активну участь у
обговоренні питань дискримінації, міжкультурної толерантності, поваги до представників
різних національностей. Також студентам було запропоновано написати коротке есе (реферат)
і кожному висловити свою точки зору, щодо вказаних проблем. Найкращі 10 робіт будуть
відзначені цінними подарунками, а автори трьох найкращих робіт матимуть змогу поїхати до
столиці Азербайджану м. Баку і взяти участь у літній школі «Бакинського міжнародного центру
мультикультуралізму» разом із студентами з майже 60 інших країн світу.

Продовженням зустрічі зі студентами стали перемовини представника організації
«Бакинського міжнародного центру мультикультуралізму» з керівництвом Житомирської
політехніки, під час яких обговорювалися питання можливості проведення нових важливих
заходів, обміну студентів та подальшого розвитку тісних і дружніх відносин на базі
українсько-азербайджанського культурно-освітнього центру нашого університету.

ВІЗИТ ПРОФЕСОРА СІЛЕЗЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ ДО НАШОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ В РАМКАХ ПРОЕКТУ «SMALOG»

З 11 по 22 березня в стінах Державного університету
«Житомирська політехніка» в рамках програми Erasmus+ перебував
професор Сілезької політехніки (Польща), завідувач кафедри
промислової логістики і транспорту – Олександр Сладковський.

Цей візит відбувся завдяки діючому міжнародному проекту
«Смарт-транспорт та логістика для міст – «SmaLog», учасником
якого є наш університет. Професор Сладковський провів ряд
зустрічей з керівництвом та викладачами університету, а також

провів відкриті лекції студентам та аспірантам транспортних спеціальностей нашого університету.
Для студентів проведено цікаві і змістовні лекції щодо логістики, транспортних та

пасажирських перевезень, розглянуті питання моделювання транспортних систем сучасних
«розумних міст». Професор Сладковський також відповів на ряд важливих питань, які цікавили
наших студентів, щодо можливості покращення транспортної інфраструктури міст України.

Такі заходи дають змогу нашим студентам, транспортних спеціальностей зокрема,
розширити та отримати нові знання, а також сприяють глибшому розумінню сучасних
транспортних систем країн Європи.
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ПРОГРАМА ПОДВІЙНОГО ДИПЛОМУ З ВІЛЬНЮСЬКИМ 
ТЕХНІЧНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ ІМ. ГЕДІМІНАСА

Початок весни відзначився вкрай важливою
подією для кафедри економіки та
підприємництва Житомирської політехніки – в
результаті тривалої та кропіткої праці з обох
сторін було підписано Меморандум
порозуміння з Вільнюським технічним
університетом ім. Гедімінаса (ВГТУ), що
забезпечує значне розширення освітніх
можливостей для студентів спеціальності
«Економіка» (освітня програма «Бізнес-
економіка»). Зокрема, відповідно до
Меморандуму, вже з наступного навчального року студенти магістратури, що
навчатимуться за відповідною спеціальністю, зможуть брати участь у програмі подвійного
диплому, яка реалізується у рамках проекту міжнародної академічної мобільності.

Програма подвійного диплому, що реалізується Житомирською політехнікою спільно з
ВГТУ, передбачає паралельне навчання як в магістратурі нашого університету, так і у
магістратурі одного з провідних державних вищих навчальних закладів Литовської
Республіки. Відповідно до програми, студент-учасник протягом першого та третього
семестру магістратури навчатиметься у Житомирській політехніці, натомість навчання у
другому семестрі проходитиме у ВГТУ. Навчальна програма у ВГТУ складатиметься з
програмних дисциплін університету, які будуть визначені за погодженням обох
університетів. За підсумками навчання у обох закладах та за умови захисту магістерської
роботи як в Житомирській політехніці, так і перед екзаменаційною комісією ВГТУ (в онлайн
режимі) учасник програми матиме можливість отримати одночасно два дипломи про вищу
освіту державного зразка.

Диплом країни Європейського Союзу значно розширить можливості до працевлаштування
та підвищить рівень конкурентоспроможності випускника як на вітчизняному, так і на
міжнародному ринку праці.

Наразі Державний університет «Житомирська політехніка» цілеспрямовано продовжує
налагоджувати зв’язки із закордонними університетами, розширюючи мережу контактів із
провідними навчальними закладами різних профілів освітньої і наукової діяльності, задля
поглиблення академічного співробітництва, розширення сфер співпраці, а також пошуку
нових можливостей розвитку.
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СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ

ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ВИКЛАДАЧІВ ТА СПІВРОБІТНИКІВ ДЕРЖАВНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Проведення заходів
щодо вшанування ветеранів до Дня пам’яті та примирення

Організація соціальних проектів

Привітання дітей викладачів та співробітників із нагоди святкування 
Дня Святого Миколая

Організації літнього відпочинку 
(Чорне море, Закарпаття та Буковель)
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СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ

У 2019 році виплачено матеріальну допомогу студентам у зв’язку з тяжким матеріальним
становищем на суму 11600,00 грн. Також для студентів-членів профспілкової організації
університету організовано туристично-краєзнавчі екскурсії-подорожі.

Проведення поїздки для студентів до Карпат

Благодійна акція. 
Здача крові в обласному центрі крові

Збір коштів 
для дітей з синдромом Дауна

Проведення 20 екскурсій для студентів 
університету на завод з виробництва 

морозива № 1 в Україні – «Рудь»

Організація «Толоки» 
зі студентами на території 

університету 
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Свято «Holi» до Дня народження Житомирської політехніки

Набір команди для веслування на човнах Драгонбот та 
участь у змаганнях на рівні міста

Проведення поїздок на 
футбол для студентів до 

м. Київ

Організація поїздки для 
студентів

Залучення студентів до 
участі у команді підтримки –

черлідерів; підтримка 
студентських команд, 

спортсменів університету на 
різних змаганнях
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ЗИМОВІ КАНІКУЛИ СТУДЕНТІВ У КАРПАТАХ

Студенти університету неймовірно полюбляють не
лише гарно вчитися, але й активно подорожувати. Не
стала виключенням і зима 2019 року. Профспілковий
девіз – «хай там як, а студентські зимові канікули мають
бути найдрайвовішими!». Дійсно, це були найзимовіші,
найекстремальніші та найвеселіші три дні серед зимової
січневої казки.

Профспілка студентів Житомирської політехніки
вдячна студентам, які долучилися до подорожі та
різноманітних заходів, а також за щирі відгуки по її
результатам, оскільки одне з головних завдань профспілки
– допомогти зробити студентське життя незабутнім.

СТУДЕНТЦІ УНІВЕРСИТЕТУ ГАПОН ВІКТОРІЇ ПРИЗНАЧИЛИ 
СТИПЕНДІЮ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Щомісячну стипендію Житомирської обласної
державної адміністрації для провідних спортсменів
області призначено студентці гірничо-екологічного
факультету Державного університету «Житомирська
політехніка» Гапон Вікторії (боротьба самбо).

БЛАГОДІЙНА АКЦІЯ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ ЗІ ЗБОРУ 
ДОНОРСЬКОЇ КРОВІ

До донорів і донорства в усі часи відношення було особливим.
Адже донорство завжди базувалося не тільки на потребах клінічної
медицини, але й на моральних якостях: милосерді, гуманізмі,
доброті – «сьогодні я допомагаю, завтра мені допоможуть».

Проблема нестачі донорської крові є загальною, хоча доступ до
неї загальним не є. Саме тому в нашому університеті, за ініціативи
Профкому студентів, аспірантів та докторантів,
проводилася благодійна акція зі збору донорської крові.

В рамках благодійної акції наші студенти здавали кров в
Житомирському обласному центрі крові, виявивши безкорисне
бажання допомогти людям. Стань донором, адже Твоя крапля
крові – це чиєсь врятоване життя!
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ МОЛОДІЖНОЇ ПРОГРАМИ «STUDAYS’19» В 
ЖИТОМИРСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ

21 лютого 2019 року в Державному університеті
«Житомирська політехніка» відбулася зустріч
представників управління у справах сім’ї, молоді та спорту
Житомирської міської ради з активними студентами
університету, представниками органів студентського
самоврядування та профспілки студентів, аспірантів та
докторантів університету.

Начальник управління презентувала Молодіжну
програму «STUDAYS’19», а також звіт про роботу
управління в розрізі різних напрямів за попередній період.

ТВОРЧИЙ УСПІХ СТУДЕНТІВ-АКТОРІВ УНІВЕРСИТЕТУ

17 лютого 2019 року в приміщенні Житомирського обласного академічного театру ляльок
відбулася вистава Студентського театру центру культури студентської молоді Державного
університету «Житомирська політехніка».

Виставу «Рицарські пристрасті» представляли актори-студенти колективу. Весела
комедія-мюзикл у виконанні студентів нашого університету не просто вистава. Це ще один
благодійний захід, добровільні внески з якого пішли за призначенням. На виставі були
присутні викладачі, студенти університету та багато міських глядачів.

Вистава була цікава тим, що окрім декорацій та костюмів, багато з яких створені руками
студентів, актори-студенти, повною мірою проявили свої творчі здібності і таланти. Завзято,
на єдиному подиху грали та танцювали на сцені студенти університету: Іван Новосьолов,
Олексій Величко, Дарія Вяхірєва, Яна Гладищук, Тетяна Шроль, Дарина Безман, Олександр
Ревуцький, Костянтин Лисюк, Юлія Миколайчук, Влада Орел, Олена Прищепа, Віктор
Бужимський, Анатолій Андріяшкін і багато інших.

Допомогла студентам-акторам і фехтувальна підготовка, і праця над сценічним словом.
Вистава «Рицарські пристрасті» є черговим творчим успіхом студентського театру
Житомирської політехніки, який запрошений на гастролі у столицю України.
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ЧЕМПІОНАТ МІСТА З НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ СЕРЕД 
ШКОЛЯРІВ У ЖИТОМИРСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ

20 лютого 2019 року на спортивній базі Державного
університету «Житомирська політехніка» проведено
Чемпіонат міста з настільного тенісу серед школярів
2004 р.н. та молодших.

У чемпіонаті взяли участь 13 осіб. Перше місце посів
Одноворченко Ігор, школа № 30 (тренер – старший
викладач кафедри фізичного виховання та спорту
Одноворченко Ігор Володимирович).

НАШ СТУДЕНТ ГРИНЧУК ВЛАДИСЛАВ ВИБОРОВ 
ЗОЛОТУ НАГОРОДУ НА ЧЕМПІОНАТІ УКРАЇНИ З ДЗЮДО 

СЕРЕД МОЛОДІ ДО 23 РОКІВ

18-19 лютого 2019 року у Сумському легкоатлетичному манежі
проходив Чемпіонат України з дзюдо серед молоді до 23 років.

286 спортсменів з 22 регіонів (крім Вінницької, Тернопільської
та Чернівецької областей) взяли участь у змаганнях. Дзюдоїсти
боролися на 4 татамі у вагових категоріях: 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг,
70 кг, 78 кг, +78 кг серед жінок та 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг,
100 кг, +100 кг серед чоловіків.

Студент Житомирської політехніки групи ЕО-35 Гринчук
Владислав виступав у ваговій категорії 90 кг та
виборов золоту нагороду.

ПЕРЕМОГИ СТУДЕНТІВ НА ЧЕМПІОНАТІ УКРАЇНИ 
З БІЛЬЯРДНОГО СПОРТУ СЕРЕД СТУДЕНТІВ

13-17 лютого 2019 року в м. Києві відбувся Чемпіонат
України з більярдного спорту серед студентів, активну
участь в якому брали студенти Державного університету
«Житомирська політехніка».

У «Пул-9» Смірнов Юрій (ПІ-51, ФІКТ) посів третє
місце. В командному заліку у чоловіків третє місце
виборола команда Державного університету
«Житомирська політехніка». У «Снукері» наша команда
також посіла третє місце.

Серед чоловіків третє місце посіли студенти Національного авіаційного університету та
Житомирської політехніки Євтєєв Ілля і Зайченко Микола відповідно.
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ВОКАЛЬНИЙ АНСАМБЛЬ «АКОРД» –
ЛАУРЕАТ IV МІЖНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЮ 

«СТУДЕНТСЬКА КОЛЯДА – 2019»

Вокальний ансамбль «Акорд» Державного університету
«Житомирська політехніка» став лауреатом IV Міжнародного
фестивалю «Студентська коляда – 2019», який пройшов 31 січня
2019 року на базі Київського кооперативного інституту бізнесу і
права.

Метою проведення заходу є збереження й розвиток
української культури, поширення і популяризація духовно-
культурних надбань нації, об’єднання студентської молоді
заради дотримання принципів свободи, миру, добра і
взаємоповаги.

Лауреатами Міжнародного фестивалю стали студенти
Березівська Марія (УП-21), Гойхман Марія (ПІ-51), Гнип
Михайло (КІ-2), Дяченко Андрій (ААГ-16-М), Дмитренко Денис
(КІ-2), Любченко Денис (ПІ-55), Сингаївська Катерина (ПВМ-3),
Шомко Віта (ЕО-35) та їх художній керівник Голуб Любов
Миколаївна.

ТРЕНІНГ ДЛЯ СТУДЕНТСЬКИХ МЕНТОРІВ 6.0 
В ЖИТОМИРСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ

30 серпня органи студентського самоврядування Державного
університету «Житомирська політехніка» організували та
провели тренінг для студентських менторів 6.0.

Одним з головних питань тренінгу було «Що таке
менторство?».

Менторство або менторинг — це процес взаємодії більш
досвідченої в певній сфері людини з менш досвідченою, при
якому відбувається передача знань, навичок, вмінь.

Ось і в нашому університеті, студенти старших курсів
зголосилися допомогти нашим першокурсникам. В цілому
зареєструвалося 42 студенти для участі в менторській програмі.

Зустріч пройшла в дружній атмосфері. Ментори минулих
років поділилися своїм досвідом, розповіли про всі проблеми,
які можуть виникнути та надали корисні поради.

За результатами тренінгу, учасники визначили, хто такий
МЕНТОР та якими рисами він має володіти. Крім того на
тренінгу, учасники навчилися створювати команду, оскільки
досягнення спільної мети можливе тільки при командній роботі.
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УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ 
АКЦІЇ «ЧИСТІ ВОДОЙМИ – ЕКОЛОГІЧНО ЗДОРОВА КРАЇНА»

До Всесвітнього дня води Державним агентством
рибного господарства України ініційовано
Всеукраїнську акцію «Чисті водойми – екологічно
здорова країна». Мета цього заходу – очистити береги
водойм від сміття та покращити екологічний стан
довкілля.

22 березня 2019 року студенти всіх факультетів
Житомирської політехніки за підтримки Управління
Державного агентства рибного господарства у
Житомирській області та з допомогою представників
Житомирського рибноохоронного патруля
долучилися до цього заходу.

Студенти разом з викладачами прибирали
прибережну смугу річки Тетерів поруч з
університетом від провулка Річного до вулиці
Шпаковської.

ЗДОБУТКИ СТУДЕНТКИ ГЕФ ВІКТОРІЇ ГАПОН НА КУБКУ 
УКРАЇНИ СЕРЕД ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК 

ЗІ СПОРТИВНОГО Й БОЙОВОГО САМБО

У неділю 17 березня 2019 року в Луцьку завершився Кубок
України серед чоловіків і жінок зі спортивного й бойового самбо.
У змаганнях, що приймав зал обласної ДЮСШ, взяли участь
230 спортсменів з 17-ти регіонів України.

Студентка гірничо-екологічного факультету Гапон Вікторія
(група ЕО-35) виборола третє місце серед жінок у вазі до 68 кг.
Також Вікторія виконала норматив майстра спорту України.
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ВІДКРИТИЙ ЧЕМПІОНАТ МІСТА ЖИТОМИРА З ШАХІВ 
ПАМ’ЯТІ Є.М. РИБАЛКІНА

16 березня 2019 року в приміщенні бібліотеки
Державного університету «Житомирська політехніка»
проводився відкритий Чемпіонат міста Житомира з шахів
пам’яті Є.М. Рибалкіна.

У змаганнях взяли участь 26 спортсменів міста
Житомира (4 майстри спорту та 9 кандидатів в майстри
спорту).

Бронзову нагороду здобув студент групи ПІ-54
Зосимович Денис.

До складу команди університету також входили
Трохименко Денис (ПІ-51) та Ратнер Давид (АТ-26).

КОМАНДА ПОЛІТЕХ-ТВІЙ ЧАС ЗДОБУЛА СРІБНІ МЕДАЛІ 
ПЕРШОЇ ЛІГИ ЧЕМПІОНАТУ М. ЖИТОМИРА З ФУТЗАЛУ ТА 

ВИЙШЛА У ЕЛІТНИЙ ДИВІЗІОН

3 березня 2019 року у спортивному комплексі ФОК
завершився черговий сезон Першої ліги Чемпіонату
м. Житомира з футзалу.

Однією з ключових ігор був матч Політех-Твій Час –
ЖВІ ім. Корольова, оскільки вирішувалося питання
срібних та бронзових медалей Чемпіонату та вихід у Вищу
лігу Чемпіонату м. Житомира з футзалу.

Емоції, що пережили гравці та вболівальники,
неможливо передати декількома реченнями. Запекле
протистояння було як на футзальному полі, так і на
трибунах. Наша команда Політех-Твій Час вирвала
непросту перемогу з рахунком 3:2.

Здобутки команди Політех-Твій Час за результатами
сезону 2018/2019 року:

•18 матчів;
•12 перемог;
•36 голів – найменша кількість голів, що пропущені

воротарями команд футзалу Першої ліги;
•36 підсумкових залікових очок;
•2 підсумкове місце в турнірній таблиці Першої ліги

Чемпіонату м. Житомира з футзалу 2018/2019 років та,
відповідно, СРІБНІ медалі;

•ВИХІД у Елітний дивізіон Чемпіонату м. Житомира з
футзалу сезону 2019/2020 років.
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СТУДЕНТИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ 
У ВЕЧЕРІ-РЕКВІЄМІ З НАГОДИ 33-РІЧНИЦІ ЛІКВІДАЦІЇ 

НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС
26 квітня 2019 року в Україні відзначалася 33-річниця

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Майже 300 працівників пожежної охорони Житомирської

області у квітні-травні 1986 року брали участь у ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС. Тому особливо важливо гідно
вшанувати пожежних-чорнобильців, які віддали своє життя
та здоров’я заради порятунку людства.

З цією метою 25 квітня рятувальники області провели
унікальний на теренах України вечір-реквієм «Запалимо
поминальну свічку» за участю учнів гімназії № 3
м. Житомира. Захід проходив на майдані біля ЗОШ № 1
перед пам’ятником «Пожежним, які врятували світ» по
вул. Героїв Пожежних, 67-б. Зокрема, на широкоформатному
екрані транслювалися документальні кадри тих подій, а учні
представляли театралізовану літературно-музичну
композицію – своєрідну інтерпретацію доленосних моментів
у житті ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Це був вечір,
присвячений пам’яті подвигу різних особистостей –
ліквідаторів. На жаль, з кожним днем цих героїв залишається
все менше. Але, завдячуючи їхньому подвигу, ми маємо
теперішнє та майбутнє.

СТУДЕНТИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ ВІКТОРІЯ ГАПОН 
ТА ВЛАДИСЛАВ ГРИНЧУК – БРОНЗОВІ ПРИЗЕРИ 
XIV ЛІТНЬОЇ УНІВЕРСІАДИ УКРАЇНИ З ДЗЮДО

24 квітня 2019 року відбулася XIV літня
Універсіада України з дзюдо в Харкові.
У змаганнях брали участь спортсмени з 19 регіонів
країни.

Команду Житомирської політехніки
представляли студенти групи ЕО-35 гірничо-
екологічного факультету Гапон Вікторія та
Гринчук Владислав. У ваговій категорії 70 кг
Вікторія посіла третє місце серед жінок. У ваговій
категорії 90 кг Владислав – став третім серед
чоловіків.

Кращі спортсмени за результатами змагань у
складі збірної поїдуть на Всесвітню Універсіаду,
яка пройде в Неаполі.
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СТУДЕНТИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ – УЧАСНИКИ 
АНСАМБЛЮ «АКОРД» ПІДКОРИЛИ ПІСЕННИЙ ФЕСТИВАЛЬ-

КОНКУРС «МУЗИЧНЕ СУЗІР’Я  УКРАЇНИ» У м. ДНІПРО

З 19 по 20 квітня 2019 р. в м. Дніпро проходив
Четвертий Всеукраїнський пісенний фестиваль-
конкурс «Музичне сузір’я України». Засновником
фестивалю є Дніпровський національний
університет імені Олеся Гончара. Фестиваль
проводився за сприяння БО Президентський фонд
Леоніда Кучми «Україна» та Департаменту освіти та
науки Дніпропетровської обласної державної
адміністрації.

На адресу фестивалю надійшло більше 100 заявок від молодих співаків із різних міст
України. Після відбіркового туру до участі в фестивалі запросили всього 40 виконавців,
серед яких і наші студенти, учасники ансамблю «Акорд»: соліст Михайло Гнип (ФІКТ,
гр. КІ-2) і тріо у складі Анни Ступак (ФЕМ, гр. ПВ-3), Марії Шваб (ФЕМ, гр. ЕК-2) та Віти
Шомко (ГЕФ, гр. ЕО-35).

Оцінювали виступи учасників кваліфіковане журі: викладачі академічного та естрадного
вокалу, композитори, співаки, артисти театру і філармонії. Очолював журі – народний
артист України, композитор і співак Мар’ян Гаденко.

Своїми виступами наші вокалісти заявили про свій відмінний рівень підготовки та
показали характер у прагненні до перемоги. Особливо сподобався глядачам і журі
чарльстон «Butterfly» у виконанні нашого тріо дівчат. Члени журі також відмітили гарний
тембр голосу та емоційне виконання пісень Михайлом Гнипом.

НАШІ ЗДОБУТКИ:
Михайло Гнип – лауреат 2 премії в номінації «Естрадний спів, соло».
Вокальне тріо «Акорд» – лауреати 1 премії в номінації «Естрадний спів, колектив».

СТУДЕНТИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ 
«ЗА ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ»

Відповідно до розпорядження міського голови від
15.03.2019 р. № 292 «Про весняний загальноміський
благоустрій та санітарне прибирання територій
громади» з 18 березня до 25 квітня 2019 року в місті
Житомирі оголошено проведення весняного
загальноміського благоустрою та санітарного
прибирання.

23 квітня 2019 року в черговий раз студенти
Житомирської політехніки долучилися до
прибирання території поруч з університетом,
гуртожитками та спортивних майданчиків.
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СТУДЕНТ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ 
ВЛАДИСЛАВ ГРИНЧУК – ПРИЗЕР КУБКУ ЄВРОПИ З ДЗЮДО 

(м. ДУБРОВНИК, ХОРВАТІЯ)

Україна та Франція були найуспішнішими країнами на
Кубку Європи з дзюдо, який відбувся у хорватському місті
Дубровник. На кубку боролися 235 спортсменів з 25 країн.
Українці та французи здобули по три золоті медалі.

За результатами змагань українці вибороли 9 медалей
різного ґатунку. Є причина для гордості і у нашому
університеті. Студент гірничо-екологічного факультету
Владислав Гринчук у ваговій категорії 90 кг став бронзовим
призером Кубку Європи.

НАДІЯ КОРНІЮК ТА ДЕНИС ЛЮБЧЕНКО – ЛАУРЕАТИ 
МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ-ФЕСТИВАЛЮ «PROFEST»

Студенти Державного університету «Житомирська
політехніка» Надія Корніюк та Денис Любченко взяли участь
у Міжнародному конкурсі-фестивалі творчості «ProFest», який
відбувся в місті Києві 7 квітня 2019 року. На конкурсі
учасниками були представлені країни – Грузія, Молдова,
Білорусь та Україна.

Голова журі фестивалю – народний артист України
Григорій Миколайович Чапкіс.

ЗДОБУТКИ ДЕНИСА УКРАІНЦЯ НА МІЖНАРОДНОМУ 
ФЕСТИВАЛІ БОЙОВИХ МИСТЕЦТВ DRAGON CUP-2019 В ЧЕХІЇ

За напруженої конкуренції з конкурсантами, які навчаються в музичних школах і
закладах, де здобувають спеціалізовану освіту, студенти нашого університету
вибороли дипломи лауреатів конкурсу 1 ступеня в номінації «Вокальне
мистецтво/естрадний вокал».

Протягом останніх вихідних травня кращі єдиноборці з
багатьох країн світу в різних конкуренціях зустрілися на
Міжнародному фестивалі бойових мистецтв DRAGON CUP-
2019, який відбувся в Чехії.

Україну представляли спортсмени з рукопашного бою
Житомирського бійцівського клубу «Характерник» та
Хмельницької школи «Самсон-Право».

За результатами змагань, в загальному заліку Україна
виборола 1 командне місце.

Студент 4 курсу Житомирської політехніки Денис
Украінець здобув 3 місце в особистому заліку.
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СТУДЕНТИ ТА ВИКЛАДАЧІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ 
ВЗЯЛИ УЧАСТЬ В ОЛІМПІЙСЬКОМУ ДНІ БІГУ З НАГОДИ 

125-РІЧЧЯ МІЖНАРОДНОГО ОЛІМПІЙСЬКОГО КОМІТЕТУ
31 травня відбулося щорічне спортивне свято

Олімпійський день. У рамках свята відбувся
Олімпійський день бігу, який присвячений
125-річчю Міжнародного олімпійського комітету.
Учасниками пробігу стали близько
800 осіб. У студентському забігові наш університет
представляли 35 студентів. Першим серед чоловіків
став наш студент Руслан Сулейманов (група АГ-26).

Другою серед жінок – Гресь Марина Ярославівна,
викладач кафедри фізичного виховання та спорту.

З НАГОДИ ДНЯ ГЕРОЇВ СТУДЕНТИ ЖИТОМИРСЬКОЇ 
ПОЛІТЕХНІКИ ПОКЛАЛИ КВІТИ ДО ПАМ’ЯТНИКА НЕБЕСНОЇ 

СОТНІ В МІСТІ ЖИТОМИРІ

23 травня в Україні відзначають День Героїв,
вшановують українських вояків, які боролись за волю
та незалежність українського народу. Протягом дня у
Житомирі пройшли заходи із вшанування пам’яті
загиблих борців за волю України.

З нагоди Дня Героїв студенти Житомирської
політехніки поклали квіти до пам’ятника Героям
Небесної Сотні в м. Житомирі.

Сумний список Небесної Сотні відкрився
22 січня 2014 року, коли від вогнепальних поранень під

час сутичок у центрі столиці загинули перші активісти Майдану. Усі 107 активістів Майдану,
які загинули під час Революції Гідності, увійшли до меморіалу борців за українську
Незалежність – до Небесної Сотні. Пам’ятаємо! Не забуваємо!

ВІДКРИТИЙ ЧЕМПІОНАТ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ З 
КЛАСИЧНОГО ТА ЕКІПІРУВАЛЬНОГО ПАУЕРЛІФТИНГУ (IPF) 

В ЖИТОМИРСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ
24 березня в спортивному комплексі університету

пройшов відкритий чемпіонат Житомирської області з
класичного та екіпірувального пауерліфтингу (IPF), в якому
взяли участь понад 80 спортсменів.

Команда від Житомирської політехніки до свого активу
зарахувала два призових місця: Польовий Сергій серед
юнаків категорії 66 кг посів ІІ місце, а Левчук Володимир
серед юніорів категорії 83 кг посів ІІІ місце.
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ЗДОБУТКИ СТУДЕНТІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ НА 
ЧЕМПІОНАТІ УКРАЇНИ З ЕСТАФЕТНОГО БІГУ

8-19 травня у місті Ужгород проходив Чемпіонат України з
естафетного бігу. Участь у змаганнях брали атлети з 18 областей
України, в тому числі й представники студентства Житомирської
політехніки.

Студентка факультету публічного управління та права Куліш
Світлана (група ПД-2) виборола срібну медаль в естафеті
4х800 метрів серед жінок (молодь).

В естафеті 4х100 метрів серед чоловіків (молодь) та в естафеті
4х400 метрів мікс-молодь студент гірничо-екологічного факультету
Кухарчук Олексій (група РР-44) виборов бронзові медалі.

Зауважимо, що за підсумками змагань Житомирська область
посіла друге командне місце на Чемпіонаті України з естафетного
бігу, поступившись лише Сумській області.

СТУДЕНТ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ 
МИКОЛА ЗАЙЧЕНКО ВИБОРОВ 1 МІСЦЕ НА 
ЧЕМПІОНАТІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ З 

БІЛЬЯРДНОГО СПОРТУ

Протягом 4-5 травня у місті Житомирі проходив Чемпіонат
Житомирської області з більярдного спорту.

У змаганнях брав участь Зайченко Микола – студент
Житомирської політехніки факультету інформаційно-
комп’ютерних технологій (група ПІ-53).

У дисципліні «Триборство» він виборов перше місце.

У ЖИТОМИРСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ ВІДБУЛИСЯ ОБЛАСНІ 
ЗМАГАННЯ З БАДМІНТОНУ СЕРЕД ЮНАКІВ ТА ДІВЧАТ

На базі Державного університету «Житомирська
політехніка» 4-5 травня відбулися Обласні змагання з
бадмінтону серед юнаків та дівчат. Змагання проходили у
чотирьох вікових групах: 2002-2003 р.н., 2004-2005 р.н., 2006-
2007 р.н., 2008-2009 р.н.

У змаганнях взяли участь більше 40 представників з
Коростишівського, Бердичівського і Черняхівського районів
Житомирської області.
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ЗДОБУТКИ СТУДЕНТІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ 
НА ЧЕМПІОНАТІ УКРАЇНИ З БІЛЬЯРДНОГО СПОРТУ 

(ВІЛЬНА ПІРАМІДА)

Протягом 21-25 червня 2019 року у місті
Ужгород відбувся парний Чемпіонат України з
більярдного спорту (вільна піраміда).

У чоловічому турнірі брали участь 22 команди,
у жіночому – 4, а в мікстах (змішані команди) – 8.

Серед чоловіків чемпіоном України став
студент ФІКТ Смірнов Юрій у парі з Павлом
Радіоновим. А в мікстах бронзу здобув студент
ФІКТ – Зайченко Микола, його напарницею була
Христина Шевченко.

СТУДЕНТКА ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ 
ДІАНА ПАСТУХ – ПРИЗЕРКА ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ 

З ВЕЛОСПОРТУ

З 8 по 13 червня у місті Львові проходив відкритий
Чемпіонат України з велоспорту (трек).

Традиційно в цих змаганнях брала участь студентка
факультету обліку та фінансів Житомирської політехніки
Пастух Діана (група МЕ-4).

Діана виборола третє місце в командній гонці, а в
груповій гонці наша спортсменка посіла 6 місце.

На базі спортивного комплексу Житомирського агротехнічного
коледжу відбулися змагання з футболу Кубок «Автомобіліст.
Полісся 2019». Даний кубок організовується на Житомирщині вже
12-й рік поспіль.

У фіналі Кубка зустрілися команда викладачів Житомирського
агротехнічного коледжу та команда Житомирської політехніки, до
складу якої увійшли студенти 1-2 курсу університету. В результаті
напруженого та цікавого протистояння, наша команда здобула
срібні медалі Кубку, поступившись команді викладачів коледжу із
рахунком 0:1.

КОМАНДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ – СРІБНИЙ 
ПРИЗЕР КУБКА «АВТОМОБІЛІСТ. ПОЛІССЯ 2019»
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УЧАСТЬ ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА 
СПОРТУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ У ЧЕМПІОНАТІ 

ЄВРОПИ З БАСКЕТБОЛУ СЕРЕД ВЕТЕРАНІВ
З 7 по 15 червня 2019 року у місті Алтея (Іспанія)

проходив Чемпіонат Європи з баскетболу серед ветеранів.
У змаганнях взяли участь 86 команд всіх вікових груп.
У складі збірної команди України 65+ виступав

завідувач кафедри фізичного виховання та спорту
Житомирської політехніки Засік Григорій Борисович.
Баскетбольна збірна команда України 65+ за результатами
Чемпіонату Європи посіла 4 місце.

СТУДЕНТ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ 
СУЛЕЙМАНОВ РУСЛАН – ПРИЗЕР ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ 

З ГІРСЬКОГО БІГУ

9 червня у місті Мукачево відбулися легкоатлетичні
змагання – Чемпіонат України з гірського бігу (вгору-
вниз).

На дистанції 12 км (перепад висот 650 метрів) серед
чоловіків (молодь) бронзову медаль виборов
Сулейманов Руслан (група АГ-26) з результатом
1 год, 02 хв, 48 сек.

ТРІО «АКОРД» – СРІБНІ ПРИЗЕРИ МІЖНАРОДНОГО 
ФЕСТИВАЛЮ «SUPER STAR FEST – 2019» У НОМІНАЦІЇ «ВОКАЛ»

17 листопада у місті Києві відбувся III Міжнародний
фестиваль-конкурc талантів «SUPER STAR FEST».

Житомирську політехніку представили солісти студентського
вокального ансамблю «Акорд» Ступак Анна, Шваб Марія та
Євдощук Андрій з новою для них піснею «Shallow».

У конкурсі такого формату наш колектив брав участь вперше.
Конкурентами були представники професійних вокальних
студій та ансамблів.

За результатами їх виступу, поважне журі міжнародного
фестивалю нагородило наше тріо дипломом за друге місце у
номінації «Вокал». Керівник ансамблю «Акорд», Любов Голуб
була відзначена дипломом з вдячністю за виховання та розвиток
нового творчого покоління, за професійну підготовку та участь в
конкурсі, за підтримку в духовному та культурному розвитку
талантів.
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ПРЕДСТАВНИКИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ СТАЛИ 
ПЕРЕМОЖЦЯМИ ТА ПРИЗЕРАМИ ЧЕМПІОНАТУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ

5 червня розпочався чемпіонат Житомирської області з
легкої атлетики у місті Бердичеві. Серед переможців та
призерів студенти та викладач нашого університету.

Студенти Житомирської політехніки стали
переможцями і призерами змагань:

Куліш Світлана (група ПД-2) – І місце в естафетному
бігу 4 по 400 метрів серед жінок;

Печенюк Віталій (група ПД-2) – І місце в бігу на
200 метрів серед юніорів;

ПЕРЕМОГИ СТУДЕНТА ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ 
КАПЛІНСЬКОГО ВОЛОДИМИРА У СКЛАДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ЗБІРНОЇ КОМАНДИ УКРАЇНИ З ХОКЕЮ НА ТРАВІ

Протягом літа 2019 року студент факультету
інформаційно-комп’ютерних технологій Державного
університету «Житомирська політехніка»
Каплінський Володимир (група ТР-13) виступав у
ряді змагань у складі національної збірної команди з
хокею на траві.

З 5 по 15 червня у місті Аланья (Туреччина)
відбувся Клубний чемпіонат Європи з хокею на
траві. Національна збірна команда України за
результатами змагань виборола бронзові медалі
чемпіонату.

16-24 червня у Франції (м. Париж) були відіграні
матчі Світової серії, 2 раунд. Збірна команда України
посіла шосте місце.

З 16 по 23 липня у місті Вільнюс (Литва) проходив
молодіжний Чемпіонат Європи з хокею на траві.
Каплінський Володимир у складі національної
збірної України став срібним призером чемпіонату.

Сачук Вікторія (група ПУА-3) – ІІ місце в бігу на 100 метрів та на 200 метрів серед
юніорок;

Сулейманов Руслан (група АГ-26) – ІІ місце в бігу на 800 метрів серед молоді.
Викладач кафедри фізичного виховання та спорту Острогляд Андрій став першим у

естафеті 4 по 100 метрів серед чоловіків.
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«СТУДРЕСПУБЛІКА. ВІДНОВЛЕННЯ» У ДЕРЖАВНОМУ 
УНІВЕРСИТЕТІ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

7 серпня в Державному університеті «Житомирська
політехніка» відбувалася зустріч студентського активу з
представниками Всеукраїнського молодіжного руху
Студреспубліка Артемом Ніколенко та Лусіне Арутюнян
(представники з Київщини та Рівненщини відповідно).
Під час зустрічі було обговорено питання проведення
регіонального етапу гри «Студреспубліка» та залучення
студентського активу до Всеукраїнського етапу гри.

СТУДЕНТИ УНІВЕРСИТЕТУ ДОЛУЧИЛИСЯ ДО 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ФЛЕШМОБУ #РАЗОМПРОТИБУЛІНГУ

З 16 по 20 вересня 2019 р. в Україні проходив
тиждень з протидії булінгу в рамках
загальнонаціонального правопросвітницького проекту
«Я маю право».

Студенти груп ПУА-3 та ПУА-4 факультету
публічного управління та права Державного
університету «Житомирська політехніка» разом з
доцентом кафедри економічної безпеки, публічного
управління та адміністрування В.Ф. Загурською-
Антонюк відгукнулися на заклик координаційної
ради молодих юристів при Головному

Студенти мали змогу попрацювати в групах, побудувати реальний план проведення
різних заходів протягом наступного навчального року з метою залучення молоді до участі
та організації регіонального етапу проведення гри «Студреспубліка».

Студенти-учасники отримали теоретичні та практичні навички з ефективних способів
заохочення молоді, вміння співпрацювати зі спонсорами задля залучення додаткових
ресурсів під планові заходи.

територіальному управлінні юстиції у Житомирській області та приєдналися до флешмобу
в мережі інстаграм, який покликаний привернути увагу до проблем булінгу та його
попередженню.

Мета флешмобу – протидія булінгу на всіх його рівнях та у всіх його проявах. Студенти
провели ряд інтерв’ю, за результатами яких дізналися про ступінь обізнаності щодо
проблеми булінгу, його проявів, наслідків, свого особистого досвіду щодо булінгу.
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ІІ ОБЛАСНИЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ «ЕКОЛОГІЧНА МОДА» 
В ЖИТОМИРСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ

В стінах Державного університету «Житомирська політехніка» на базі кафедри екології

гірничо-екологічного факультету відбувся ІІ обласний конкурс-фестиваль «Екологічна

мода».

Конкурс-фестиваль допоміг сформувати новий погляд молоді на проблему відходів,

підняв питання щодо мінімізації утворення відходів, підкреслив актуальність утилізації та

переробки відходів. Під час заходу молодь висвітлила багато важливих питань, щодо рівня

екологічної культури та освіти серед населення. Формат конкурсу передбачав підготовку

командами трьох завдань: дефіле, відео-ролику та творчого завдання. Обов’язкова вимога

всіх завдань – це дотримання екологічної тематики та питання боротьби зі сміттям.

Переможцями конкурсу-фестивалю «Екологічна мода» стали:

І місце – команда студентів-екологів Національного педагогічного університету імені

М.П. Драгоманова «Eco-bang»;

ІІ місце – команда «Едельвейс», яку представляли учні ЗОШ № 30 м. Житомира;

ІІІ місце – об’єднана команда студентів-екологів гірничо-екологічного факультету

Державного університету «Житомирська політехніка» та дітей Театральної студії Аліни

Зубової «НЛО».
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ПЕРЕМОГА КОМАНДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ 
НА ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ ХАКАТОНІ З РОБОТОТЕХНІКИ 

IT-SCOUTS «SMART CITY»
Команда Житомирської політехніки, представлена кафедрою

автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій та
лабораторією Mech Lab, брала участь у Всеукраїнському хакатоні з
робототехніки IT-Scouts «Smart City» разом з іншими, заявленими
23 командами та понад 100 учасниками, що відбувся у місті Вінниця
20-21 вересня 2019 року.

В конкурсній номінації кращої науково-технічної розробки,
команда у складі Мартіна Богдановського, Вадима Вольницького та
Ярослава Козяра посіла перше місце з проектом колісного мобільного
робота з маніпулятором із системою дистанційного управління та
телеметрією.

17 вересня 2019 року студенти та викладачі
Державного університету «Житомирська політехніка»
долучилися до глобального прибирання берегів річок,
морів та океанів нашої Планети (в нашому випадку –
річки Тетерів). Акція відбулася з нагоди Міжнародного
дня чистих берегів.

В Україні ця глобальна ініціатива проходить під
девізом «Я прибрав – твоя черга-2: Змінимо майбутнє
разом». В акції взяли участь більше 150 студентів та
викладачів Житомирської політехніки.

Було вивезено шеститонну вантажівку сміття. Вивіз
сміття став можливим за сприяння Житомирського
муніципалітету.

ПОНАД 150 СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ 
ПОЛІТЕХНІКИ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ В ЕКОЛОГІЧНІЙ АКЦІЇ З НАГОДИ 

МІЖНАРОДНОГО ДНЯ ЧИСТИХ БЕРЕГІВ

СТУДЕНТ ЮРІЙ СМІРНОВ – СРІБНИЙ ПРИЗЕР 
ВІДКРИТОГО КУБКА КИЄВА З БІЛЬЯРДНОГО СПОРТУ

17 листопада 2019 року відбувся Відкритий кубок Києва з
більярдного спорту.

Серед учасників змагання був і студент Житомирської
політехніки факультету інформаційно-комп’ютерних технологій
Юрій Смірнов, який здобув 2 місце.
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НАГОРОДЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ 

З НАГОДИ ДНЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
12 вересня представники Державного університету

«Житомирська політехніка» взяли участь в урочистостях з
нагоди Дня фізичної культури і спорту, що відбувалися у
Житомирській обласній філармонії ім. С. Ріхтера.

Захід відбувся за участі голови Житомирської обласної
адміністрації Віталія Бунечко, голови обласної ради
Володимира Ширми, заступника голови Житомирської
облдержадміністрації Ярослава Лагути, начальника

управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту ЖОДА Світлани Гресь,
представників закладів освіти Житомирщини, спортивних асоціацій та організацій,
спортсменів і тренерів.

Ректора Державного університету «Житомирська політехніка» Віктора Євдокимова
нагороджено грамотою та годинником Житомирської обласної ради за багаторічну
сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток фізичної культури і
спорту в Житомирській області та з нагоди Дня фізичної культури і спорту.

Завідувач кафедри фізичного виховання Державного університету «Житомирська
політехніка», президент Житомирської обласної федерації баскетболу Григорій Засік та
студент-магістрант університету, призер чемпіонатів Європи та України з дзюдо та самбо
Владислав Гринчук нагороджені грамотами Управління національно-патріотичного
виховання, молоді та спорту ЖОДА за вагомий особистий внесок у розвиток фізкультурно-
спортивного руху в області та з нагоди Дня фізичної культури і спорту в Україні.

КОМАНДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ –
СРІБНИЙ ПРИЗЕР КОСМІЧНОГО НАПІВМАРАФОНУ НОВА 

ПОШТА НА ДИСТАНЦІЇ 5 км «КОМАНДНА П’ЯТІРКА»
Протягом 7-8 вересня у місті Житомирі відбувався щорічний

Космічний напівмарафон Нова пошта. Цього року вперше
участь в напівмарафоні на дистанції 5 км «Командна п’ятірка»
(4×5 км) брала команда Житомирської політехніки.

За підсумками дистанції 5 км «Командна пятірка» (4×5 км),
студенти та викладачі університету вибороли друге командне
місце.

Найшвидшим на цій дистанції, як в командних змаганнях,
так і в абсолютному заліку, був наш Руслан Сулейманов з
результатом 18 хвилин та 10 секунд. В командний переможний
залік свій доробок внесли також Войтенко Богдан (20 хв. 17 сек.),
Пшигалінський Олег (21 хв. 47 сек.) та Гресь Марина
(25 хв. 45 сек.).
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СТУДЕНТ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ 
ХАРИТОНЧУК ДМИТРО СТАВ 

ЧЕМПІОНОМ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ З БОКСУ

З 13 по 15 вересня 2019 року у місті Житомирі
проходив Чемпіонат Житомирської області з боксу
серед молоді.

Студент факультету публічного управління та
права Харитончук Дмитро (група П-2) завоював
перше місце та став чемпіоном у ваговій категорії до
69 кг.

Протягом 12-15 вересня 2019 року на дніпровській
воді столиці України проходив Клубний чемпіонат
світу з веслування на човнах «Дракон» ICF 2019 (ICF
2019 Dragon Boat Club Championships).

Понад 1000 спортсменів з 15 країн розігрували 3500
медалей. Змагання відбувалися у чотирьох вікових
категоріях: «юніори», дорослі спортсмени, а також
мастерс (40 років і старше та 50 років і старше).
Дистанції у 200, 500 та 2000 метрів чоловічі, жіночі та
змішані команди долали на човнах «десятках» та
«двадцятках».

Зазначимо, що з 15 команд, які представляли
Україну на Чемпіонаті, від Житомирщини брали
участь та перемагали команди «Кайзер» та «Сальса».
Особливо приємно, що у складі цих команд були
представники нашого університету.

Студент факультету бізнесу та сфери
обслуговування Максим Теленков (група ГРС-1) у
складі команди «Сальса» виступав на човнах з 10
веслярами на дистанціях 500 метрів open та mix; 2000
метрів open та mix, на яких посів друге місце.

Викладач кафедри фізичного виховання та спорту
Марина Гресь у складі команди «Кайзер» посіла третє
місце на човнах з 20 веслярами на дистанціях 200, 500
та 2000 метрів.

ЗДОБУТКИ ПРЕДСТАВНИКІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ 
НА КЛУБНОМУ ЧЕМПІОНАТІ СВІТУ З ВЕСЛУВАННЯ 

НА ЧОВНАХ «ДРАКОН»
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СТУДЕНТКА 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ 

ДІАНА ПАСТУХ – ПЕРЕМОЖНИЦЯ 
«ZHYTOMYR GOLD RACE CLASSIC»

12-13 жовтня у Житомирі пройшли Всеукраїнські велосипедні
змагання «Zhytomyr Gold Race Classic». Студентка
Житомирської політехніки університету Пастух Діана виступала
на дистанції 65 км та виборола перше місце.

Крім того, Діана була нагороджена премією міського голови
міста Житомира за вагомі досягнення і розвиток спорту
Житомирщини.

6 жовтня 2019 р. з нагоди відзначення Дня юриста в
Україні відбувся турнір з футзалу серед навчальних
закладів міста Житомира, які здійснюють підготовку
юристів на кубок Головного територіального
управління юстиції у Житомирській області.
У змаганнях брала участь команда студентів
1-го курсу факультету публічного управління та
права. В нелегкій боротьбі серед шести команд
учасників наша команда виборола почесне ІІ місце.

ПОЧЕСНЕ ІІ МІСЦЕ В ТУРНІРІ З ФУТЗАЛУ ОТРИМАЛИ 
СТУДЕНТИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

СТУДЕНТ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ – БРОНЗОВИЙ 
ПРИЗЕР ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЗМАГАНЬ З ВЕСЛУВАННЯ НА 

БАЙДАРКАХ І КАНОЕ

28-29 вересня у місті Житомирі на водно-веслувальній базі
ФСТ «Спартак» проходили Всеукраїнські змагання з веслування
на байдарках і каное «Меморіал пам’яті МСМК
С.З. Ліміновича».

У змаганнях брав участь студент 1 курсу факультету бізнесу
та сфери обслуговування групи ГРС-1 Теленков Максим. Він був
четвертим на дистанціях 200 та 3000 метрів, а по сумі двох
дистанцій виборов третє місце.

ОСВІТА
НАУКА
МОБІЛЬНІСТЬ
FREETIME



ПЕРШІ МІСЦЯ СТУДЕНТА 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ 

У ЧЕМПІОНАТАХ ЖИТОМИРСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ ТА УКРАЇНИ З КАРАТЕ 2019

Студент Житомирської політехніки спеціальності
125 «Кібербезпека» освітнього ступеня «бакалавр» факультету
інформаційно-комп’ютерних технологій Ульяніцький Михайло
виборов перші місця у:

Чемпіонаті Житомирської області 2019, що проходив
9 листопада у м. Новоград-Волинський та Чемпіонаті України з
карате 2019, що відбувся 16 листопада у м. Києві.

СТУДЕНТИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ 
ОРГАНІЗУВАЛИ ТА ПРОВЕЛИ ЕКОЛОГІЧНУ БЛАГОДІЙНУ 

АКЦІЮ «РЯТІВНИКИ ПЛАНЕТИ. СТВОРИ СВОЮ ЕКОТОРБУ»

20 листопада, в рамках святкування Всесвітнього дня дитини,
студентський актив гірничо-екологічного факультету
Державного університету «Житомирська політехніка»
організував та провів екологічну благодійну акцію «Рятівники
планети. Створи свою екоторбу» для дітей середньої групи
«Білочка» ДНЗ № 6 «Дюймовочка».

Метою заходу є популяризація екологічно свідомого способу
життя та збереження чистого довкілля. Під час заходу дітям середньої групи розповіли щодо
шкідливості використання пластикових пакетів та запропонували альтернативні варіанти їх
заміни. Разом із студентами діти розмалювали екоторби та залишили їх собі у подарунок
для багаторазового використання, як альтернативу пластиковим пакетам.

ІНОЗЕМНІ СТУДЕНТИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ –
ВОЛОНТЕРИ ЛІТНЬОГО МОВНОГО ТАБОРУ ПРИ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ № 20
На початку червня іноземні студенти

Житомирської політехніки взяли активну участь у
роботі Літнього мовного табору при спеціалізованій
загальноосвітній школі № 20.

Захід сприяв покращенню знань учнів з
французької мови, фізичному, екологічному,
моральному, розумовому вихованню учнівської
молоді, а також формуванню культури міжетнічних
відносин. Це було цікаво, пізнавально, повчально,
весело та драйвово.
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СТУДЕНТ ДМИТРО ХАРИТОНЧУК – ПЕРЕМОЖЕЦЬ 
ВІДКРИТОГО ЧЕМПІОНАТУ МІСТА ЖИТОМИРА З БОКСУ 

ПАМ’ЯТІ МАЙСТРА СПОРТУ КИРИЛЮКА В.В.

17 листопада 2019 проходив Відкритий Чемпіонат
міста Житомира з боксу пам’яті майстра спорту
Кирилюка В.В.

Студент Житомирської політехніки факультету
публічного управління та права (група П-2)
Харитончук Дмитро виборов на цих змаганнях перше
місце у ваговій категорії до 69 кг серед чоловіків.

БРОНЗОВІ НАГОРОДИ ВИКЛАДАЧІВ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ НА КУБКУ УКРАЇНИ 

З БАСКЕТБОЛУ ПАМ’ЯТІ МИКОЛИ БАГЛЕЯ

15-17 листопада 2019 року у Києві відбувся
традиційний Відкритий Кубок України з
баскетболу серед ветеранів пам’яті Миколи
Баглея.

Завідувач кафедри фізичного виховання та
спорту Житомирської політехніки Засік Григорій
Борисович та старший викладач кафедри
Крупенін Олег Миколайович брали участь у
змаганнях та вибороли бронзу серед чоловіків у
категорії 65+ років.

ПЕРШИЙ «КУБОК ЖИТОМИРА» З ГРИ «ЩО? ДЕ? КОЛИ?» 
ВІДБУВСЯ НА БАЗІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

23 листопада в Житомирі відбулося інтелектуальне

змагання з гри «Що? Де? Коли?» серед молоді – «Кубок

Житомира». Вітаємо найрозумнішу зі шкільних команд

змагання «Центр» та молодіжну команду «Злобні Урук-хай»

з перемогою.

Для проведення заходу було обрано Державний

університет «Житомирська політехніка». Команда

університету вперше брала участь у змаганнях. У боротьбі за

третє місце поступилася на контрольному запитанні, але

здобула неоціненний досвід на майбутнє.

ОСВІТА
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СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ У 2019 РОЦІ

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ

ГРЕСЬ МАРИНА
(веслування, третє місце);
ТЕЛЕНКОВ  МАКСИМ
(веслування, друге місце).

ЧЕМПІОНАТИ ЄВРОПИ

ВЛАД ГРИНЧУК
(дзюдо, третє місце).

ЧЕМПІОНАТИ УКРАЇНИ

КУЛІШ СВІТЛАНА
(легка атлетика, друге місце);
КУХАРЧУК ОЛЕКСІЙ 
(легка атлетика, третє місце);
СУЛЕЙМАНОВ РУСЛАН
(легка атлетика, третє місце);
СМІРНОВ ЮРІЙ
(більярд, перше та третє місце);
ЗАЙЧЕНКО МИКОЛА
(більярд, перше та третє місце);
ГРИНЧУК ВЛАДИСЛАВ
(дзюдо, перше місце);
ГАПОН ВІКТОРІЯ 
(самбо, третє місце);
ЗАСІК ГРИГОРІЙ, 
КРУПЕНІН ОЛЕГ 
(баскетбол, Кубок України серед 
ветеранів, третє місце);
ПАСТУХ ДІАНА
(велоспорт, третє місце);
ПАСТУХ ДІАНА
(велоспорт, «Zhytomyr Gold Race 
Classic», перше місце);

ГРЕСЬ МАРИНА
(веслування, перше місце).
ГАПОН ВІКТОРІЯ
(дзюдо, третє місце)
ГРИНЧУК ВЛАДИСЛАВ
(дзюдо, третє місце)
ТЕЛЕНКОВ МАКСИМ
(веслування, третє місце)

ЧЕМПІОНАТ ОБЛАСТІ

КУЛІШ СВІТЛАНА
(легка атлетика, 
перше та третє місце);
ПЕЧЕНЮК ВІТАЛІЙ
(легка атлетика, перше місце);
ОСТРОГЛЯД АНДРІЙ
(легка атлетика, перше та друге 
місце);
САЧУК ВІКТОРІЯ 
(легка атлетика, друге місце);
СУЛЕЙМАНОВ РУСЛАН 
(легка атлетика, друге місце);
ЗАЙЧЕНКО МИКОЛА
(більярд, перше місце);
ХАРИТОНЧУК ДМИТРО
(бокс, перше місце);
ПОЛЬОВИЙ СЕРГІЙ 
(пауерліфтинг, друге місце)

ЧЕМПІОНАТ МІСТА

ХАРИТОНЧУК ДМИТРО
(бокс, перше місце).
ЗОСИМОВИЧ ДЕНИС
(шахи, третє місце)
КОМАНДА БК «ЖДТУ»
(баскетбол, третє місце)



ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИДАТКИ

Програма 2201160 «Підготовка  кадрів вищими навчальними 
закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз 

практики»

Доходи Доходи спеціального фонду

Видатки загальний фонд Видатки спеціальний фонд
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Програма 2201040 «Дослідження, наукові та науково-технічні  
розробки, виконання робіт за державними цільовими 

програмами та державним замовленням, підготовка наукових 
кадрів, фінансова підтримка  розвитку наукової інфраструктури, 

наукових об’єктів, що становлять національне надбання»

Доходи Доходи спеціального фонду

Видатки загальний фонд Видатки спеціальний фонд
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2%

98%

Доходи від 
господарських тем

Гранти, дарунки, 
суми за 
дорученнями




