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ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ 
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ 

§1 
 

Згідно Наказу МОН України від 11.08.2015р. №868 «Про затвердження 
змін до розподілу обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з 
вищою освітою у вищих навчальних закладах, підпорядкованих МОН» 
додатково надані місця за державним замовленням для денної форми 
навчання для осіб, що вступають на навчання для отримання ступеня 
«бакалавр» на основі ОКР «молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 
6.070106 «Автомобільний транспорт», згідно рішення приймальної комісії 
Житомирського державного технологічного університету протокол № 33 від 
12 серпня 2015 р. та відповідно до «Правил прийому Житомирського 
державного технологічного університету у 2015 р.» 

 
НАКАЗУЮ: 

Перевести на денну форму навчання за державним замовленням 
факультету інженерної механіки для отримання ступеня «бакалавр» на основі 
ОКР «молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.070106 
«Автомобільний транспорт» вступників, які виконали вимоги до зарахування  
та рекомендовані для зарахування з 01 вересня 2015р. 

За конкурсом: 
1. Давиденко Михайло Олександрович 
2. Талах Дмитро Григорович 
3. Федірко Андрій Олександрович 
ВСЬОГО:                          3 особи  
 

§2 
 У зв’язку із зарахуванням Давиденка Михайла Олександровича на 
навчання за державним замовленням для отримання ступеня «бакалавр», 
договір АТ-15-15к про його навчання за кошти фізичних та юридичних осіб 
для отримання ступеня «бакалавр», складений згідно наказу № 280-с від 
06.08.2015р., протокол приймальної комісії ЖДТУ № 28 від 01.08.2015 р., 
вважати недійсним. 

У зв’язку із зарахуванням Талаха Дмитра Григоровича на навчання за 
державним замовленням для отримання ступеня «бакалавр», договір АТ-15-
4к про його навчання за кошти фізичних та юридичних осіб для отримання 
ступеня «бакалавр», складений згідно наказу № 280-с від 06.08.2015р., 
протокол приймальної комісії ЖДТУ № 28 від 01.08.2015 р., вважати 
недійсним. 



У зв’язку із зарахуванням Федірка Андрія Олександровича на навчання 
за державним замовленням для отримання ступеня «бакалавр», договір АТ-
15-22к про його навчання за кошти фізичних та юридичних осіб для 
отримання ступеня «бакалавр», складений згідно наказу № 280-с від 
06.08.2015р., протокол приймальної комісії ЖДТУ № 28 від 01.08.2015 р., 
вважати недійсним. 
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