
 

План виставково-ярмаркової діяльності  

Поліського національного університету  

на 2023 рік 
МІСТО ЖИТОМИР 2023: 

Найменування 

заходу 

Місто та місце 

проведення 

Термін 

проведення 
Формат проведення 

Організатор заходу та 

контакти 

Спеціалізація 

заходу 

«Пам’ятки рідного 

краю» 

 

 

м. Житомир, 

Україна, 

бульвар Старий, 7, 

 

Народознавчий 

комплекс 

«Старожитності 

українського 

села» 

Інформацію про 

дату проведення 

можна дізнатися 

на сайті 

організатора 

заходу 

 

або 

 

11-24 квітня  

2023 р. 

Інформацію про 

формат проведення 

можна дізнатися на 

сайті організатора 

заходу 

 

або 

 

Офлайн 

Поліський національний 

університет, кафедра суспільних 

наук, 

бульвар Старий, 7, м. Житомир, 

Україна, 10008 

тел.: +380974500909 

Муляр Володимир Ілліч 

Фотовиставка, 

присвячена 

пам’яткам історії 

та культури 

Житомирщини 

«Душа Полісся» 

 

 

м. Житомир, 

Україна, 

бульвар Старий, 7, 

 

Центр розвитку 

громад 

Інформацію про 

дату проведення 

можна дізнатися 

на сайті 

організатора 

заходу 

 

або 

 

21-23 червня  

2023 р. 

Інформацію про 

формат проведення 

можна дізнатися на 

сайті організатора 

заходу 

 

або 

 

Офлайн 

Поліський національний 

університет, кафедра 

економічної теорії, 

інтелектуальної власності та 

публічного управління, 

бульвар Старий, 7, м. Житомир, 

Україна, 10008 

тел.: +380988705584 

Якобчук Валентина Павлівна 

Виставка 

родинної 

творчості: 

вишивка, 

картини, поезія, 

проза, handmade 

та ін. 

«День вишиванки» 

 

 

м. Житомир 

Поліський 

національний 

університет, хол 

корпусу №4 

18 травня 2023 р. Офлайн 

Поліський національний 

університет, агрономічний 

факультет Коткова Т.М. за 

підтримки відділу етнографії 

обласного краєзнавчого музею 

Тел: 0974087951 

e-mail: tetjana.kotkova@gmail.com 

Культурно 

масовий захід 

«Виставка 

флешмоб до дня 

української хустки» 

 

 

м. Житомир 

Поліський 

національний 

університет,  

агрономічний 

факультет 

7 грудня 2023 р. Офлайн 

Поліський національний 

університет, агрономічний 

факультет Коткова Т.М. за 

підтримки відділу етнографії 

обласного краєзнавчого музею 

Тел: 0974087951 

e-mail: tetjana.kotkova@gmail.com 

Культурно 

масовий захід 



Мистецька 

виставка 

авторських робіт 

Олени Дунєвої 

 

 

м. Житомир, 

Україна, 

бульвар Старий, 7  

Поліський 

національний 

університет 

21 лютого 

 2023 р. 
Офлайн 

Кафедра іноземних мов 

Поліського національного 

університету,  

бульвар Старий, 7 

м. Житомир, Україна, 10008 

тел. (097) 568-17-01 

тел. (067) 440-03-49 

https://polissiauniver.edu.ua/ 

e-mail: klimov999@gmail.com 

Художні твори у 

авторському 

виконанні, різні 

техніки 

виконання 

представників 

спілки молодих 

художників 

Виставка творчих 

робіт учнівської та 

студентської молоді 

«Планета – наш 

рідний дім» 

м. Житомир, 

Україна, 

бульвар Старий, 7  

Поліський 

національний 

університет 

Інформацію про 

дату проведення 

можна дізнатися 

на сайті 

організаторів 

заходу 

Офлайн 

Кафедра економіки, 

підприємництва та туризму 

Поліського національного 

університету,  

бульвар Старий, 7 

м. Житомир, Україна, 10008 

тел. (068) 843-06-57 

https://polissiauniver.edu.ua/ 

e-mail: mfplotnikova@gmail.com 

Художні, 

поетичні, прозові 

твори, фотографії 

та вироби 

ужитково-

прикладного 

мистецтва 

школярів та 

студентів, 

присвячені красі, 

багатству та 

охороні 

навколишнього 

середовища, 

технологіям та 

підходам сталого 

розвитку, 

гармонізації 

відносин людини 

та природи  

Пасхальна 

виставка-ярмарка 

м. Житомир, 

Україна, 

бульвар Старий, 7  

Поліський 

національний 

університет 

Інформацію про 

дату проведення 

можна дізнатися 

на сайті 

організаторів 

заходу 

Офлайн 

Кафедра економіки, 

підприємництва та туризму 

Поліського національного 

університету,  

бульвар Старий, 7 

м. Житомир, Україна, 10008 

тел. (098) 042-60-89 

https://polissiauniver.edu.ua/ 

e-mail: grabchuk.inna@gmail.com 

Виставка-

майстер-клас: 

лялька-мотанка у 

виконанні 

студентів 

Поліська крафтова 

продукція 

 

Ярмарок-дегустація 

м. Житомир, 

Корольова, 39 

Технологічний 

факультет 

Поліського 

національного 

університету 

16-17 лютого 

2023 р. 
Офлайн 

Кафедра технологій 

виробництва, переробки та якості 

продукції тваринництва 

м. Житомир, 

вул. Корольова, 39 

Технологічний факультет 

Крафтові 

продукти 

тваринного 

походження: сало 

та м'ясо різних 

крафтових 

технологій 



 

 

 

ZHYTOMYR CITY 2023: 

 

Name of the event City and venue Date Format 
Organizer of the exhibition event 

and address 
Specification 

"Sights of the native 

land" 

 

 

Ukraine, Zhytomyr,  

blv. Stary, 7 

Polissia National 

University 

Folklore complex 

"Antiquities of the 

Ukrainian village" 

Information about 

the date can be 

found on the 

website of the 

organizer 

 

or 

 

21-23 June, 2023 

Information about the 

format can be found 

on the website of the 

organizer 

 

or 

 

Offline 

Polissia National University, 

Department of Social Sciences, 

Stary Boulevard, 7, Zhytomyr, 

Ukraine, 10008 

Phone: +380974500909 

Mular Volodymyr Ilyich 

Photo exhibition 

dedicated to 

historical and 

cultural 

monuments of 

Zhytomyr region 

«The soul of 

Polissia» 

Ukraine, Zhytomyr,  

blv. Stary, 7 

Information about 

the date can be 

Information about the 

format can be found 

Polissia National University, 

Department of Economic Theory, 

Exhibition of 

family creativity: 

Поліського національного 

університету 

тел. +380673821621 

e-mail:tanyana72@ukr.net 

приготування, 

сир м'який та 

твердий різних 

видів, йогурт, 

кефір, ряжанка та 

ін. 

Пасіка від А до Я 

 

Виставка-

презентація 

м. Житомир, 

Корольова, 39 

Технологічний 

факультет 

Поліського 

національного 

університету 

24-25 

травня 

2023 р. 

Офлайн 

Кафедра технологій 

виробництва, переробки та якості 

продукції тваринництва 

м. Житомир, 

вул. Корольова, 39 

Технологічний факультет 

Поліського національного 

університету 

тел. +380976579851 

+380674438913 

e-mail: Slusar_nv@ukr.net 

Обладнання та 

інвентар для 

ведення галузі 

бджільництва, 

продукція галузі: 

мед, віск, перга, 

рамки, вощина, 

прополіс, 

бджолине 

обніжжя та 

отрута та ін. 

Виставка  

«Природні ресурси 

Житомирського 

Полісся» 

м. Житомир, 

Україна, 

бульвар Старий, 7  

(вул. Пушкінська, 

55) 

Інформацію про 

дату проведення 

можна дізнатися 

на сайті 

організаторів 

заходу 

Офлайн 

Факультет лісового господарства 

та екології Поліського 

національного університету,  

бульвар Старий, 7 

м. Житомир, Україна, 10008 

тел. (097) 158-83-05 

тел. (096) 351-51-30 

https://polissiauniver.edu.ua/ 

e-mail: lis.eco.nauka@gmail.com 

Продукція та 

технології 

лісового і садово-

паркового 

господарства, 

екології, водних 

біоресурсів та 

геологічних 

утворень 

mailto:Slusar_nv@ukr.net


 

 

Polissia National 

University 

 

Community 

Development 

Center 

found on the 

website of the 

organizer 

 

or 

 

21-22 June, 2023 

on the website of the 

organizer 

 

or 

 

Offline 

Intellectual Property and Public 

Administration, 

Stary Boulevard, 7, Zhytomyr, 

Ukraine, 10008 

Phone: +380988705584 

Valentyna Pavlovna Yakobchuk 

embroidery, 

paintings, poetry, 

prose, handmade, 

etc. 

Vyshyvanka day 

Zhytomyr Polissia 

National University 

blv. Stary, 7 hall 

building №4 

18 May, 2023 Offline 

Polis National University, Faculty 

of Agriculture Kotkov T.M. with 

the support of the department of 

ethnography of the regional local 

history museum 

Phone:0974087951 

e-mail: tetjana.kotkova@gmail.com 

Cultural mass 

event 

Flash mob exhibition 

for the Day of the 

Ukrainian 

Handkerchief 

Zhytomyr Polissia 

National University 

Zhytomyr,  

blv. Stary, 7 

agronomic faculty 

7 December, 2023 Offline 

Polis National University, Faculty 

of Agriculture Kotkov T.M. with 

the support of the department of 

ethnography of the regional local 

history museum 

Phone:0974087951 

e-mail: tetjana.kotkova@gmail.com 

Cultural mass 

event 

Author's art 

exhibition by Elena 

Duneva 

Ukraine, Zhytomyr,  

blv. Stary, 7 

Polissia National 

University 

 

21 February, 2023  Offline 

Department of foreign languages, 

Polissia National University, 

blv. Stary, 7 

Zhytomyr, Ukraine, 10008 

tel. (097) 568-17-01 

tel. (067) 440-03-49 

https://polissiauniver.edu.ua/ 

e-mail: klimov999@gmail.com 

Author's works of 

art, various 

techniques 

performed by 

representatives of 

the Union of young 

artists 

Exhibition of 

creative students 

works "Planet - our 

native home" 

Ukraine, Zhytomyr,  

blv. Stary, 7 

Polissia National 

University 

 

Information about 

the format can be 

found on the 

website of the 

organizer 

Offline 

Department of economics, 

entrepreneurship and tourism, 

Polissia National University, 

blv. Stary, 7 

Zhytomyr, Ukraine, 10008 

tel. (068) 843-06-57 

https://polissiauniver.edu.ua/ 

e-mail: e-mail: 

mfplotnikova@gmail.com 

Artistic, poetic, 

prose works, 

photographs and 

Applied Art 

products of 

schoolchildren and 

students dedicated 

to beauty, wealth 

and environmental 

protection, 

technologies and 

approaches to 

sustainable 

development, 

harmonization of 



human-nature 

relations 

Easter fair 

Ukraine, Zhytomyr,  

blv. Stary, 7 

Polissia National 

University 

 

Information about 

the format can be 

found on the 

website of the 

organizer 

Offline 

Department of economics, 

entrepreneurship and tourism, 

Polissia National University, 

blv. Stary, 7 

Zhytomyr, Ukraine, 10008 

tel. (098) 042-60-89 

https://polissiauniver.edu.ua/ 

e-mail: e-mail: 

grabchuk.inna@gmail.com 

Exhibition-Master 

Class: motanka 

doll performed by 

students 

Polish craft products 

 

Tasting fair 

Ukraine, Zhytomyr, 

Koroleva, 39 

Faculty of 

Technology 

Polissia National 

University 

 

16-17 February,  

2023 
Offline 

Department of technologies of 

production, processing and quality 

of animal husbandry products 

Zhytomyr, 

St. Koroleva, 39 

Faculty of Technology 

Polissia National University, 

tel. +380976579851 

+380674438913 

e-mail: Slusar_nv@ukr.net 

Craft products of 

animal origin: lard 

and meat of 

various craft 

cooking 

technologies, soft 

and hard cheese of 

various types, 

yogurt, kefir, 

ryazhenka, etc. 

Apiary from A to Z 

 

Exhibition-

presentation 

Ukraine, Zhytomyr, 

Koroleva, 39 

Faculty of 

Technology 

Polissia National 

University 

 

24-25 May, 

2023 
Offline 

Department of technologies of 

production, processing and quality 

of animal husbandry products 

Zhytomyr, 

St. Koroleva, 39 

Faculty of Technology 

Polissia National University, 

tel. +380976579851 

+380674438913 

e-mail: Slusar_nv@ukr.net 

Equipment and 

supplies for 

beekeeping, 

products of the 

industry: honey, 

wax, perga, 

frames, beeswax, 

propolis, bee 

pollen and poison, 

etc. 

Exhibition 

«Natural resources of 

Zhytomyr Polissia» 

 

Ukraine, Zhytomyr, 

Ukraine, 

blv. Stary, 7 

Polissia National 

University 

Information about 

the format can be 

found on the 

website of the 

organizer 

Offline 

Faculty of Forestry and Ecology 

Polissia National University, 

blv. Stary, 7 

Zhytomyr, Ukraine, 10008 

tel. (097) 158-83-05 

tel. (096) 351-51-30 

https://polissiauniver.edu.ua/ 

e-mail: lis.eco.nauka@gmail.com 

Products and 

technologies of 

forestry and 

horticulture, 

ecology, water 

bioresources and 

geological 

formations 

 

 

 

 


