
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

 

Н   А   К   А   З 

 

  «08»_____08_______2018 р.  м. Житомир    №_321-с_ 

Про переведення на вакантні місця 

державного замовлення 

НАКАЗУЮ: 

У зв’язку з наявністю вакантних місць державного замовлення на денній 
формі навчання на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями 
101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища»,                    
184 «Гірництво», 274 «Автомобільний транспорт», 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології», 172 «Телекомунікації та радіотехніка» згідно рішення приймальної 
комісії Житомирського державного технологічного університету протокол № 40 
від 07 серпня 2018 р., відповідно до Правил прийому до Житомирського 
державного технологічного університету в 2018 р. (зі змінами) розділ ХІІІ, Умов 
прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році розділ ХІІ: 

 
1. Перевести на вакантні місця державного замовлення денної форми 

навчання для отримання освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 
101 «Екологія» з 01 вересня 2018 р. згідно реєстру осіб, які можуть претендувати 
на переведення на вакантні місця державного замовлення спеціальності 
101 «Екологія», в послідовності згідно пункту 3 розділу ХІІІ Правил прийому до 
Житомирського державного технологічного університету в 2018 р. (зі змінами): 

1. Шпакович Олександру Олегівну 
2. Талах Христину Русланівну 
3. Придатченко Еріку Богданівну 
4. Никипорука Олексія Юрійовича 
 
2. Перевести на вакантні місця державного замовлення денної форми 

навчання для отримання освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 
183 «Технології захисту навколишнього середовища» з 01 вересня 2018 р. згідно 
реєстру осіб, які можуть претендувати на переведення на вакантні місця 
державного замовлення спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього 
середовища», в послідовності згідно пункту 3 розділу ХІІІ Правил прийому до 
Житомирського державного технологічного університету в 2018 р. (зі змінами): 

1. Голуба Артема Павловича 
 
3. Перевести на вакантні місця державного замовлення денної форми 

навчання для отримання освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 
184 «Гірництво» з 01 вересня 2018 р. згідно реєстру осіб, які можуть 
претендувати на переведення на вакантні місця державного замовлення 



спеціальності 184 «Гірництво», в послідовності згідно пункту 3 розділу ХІІІ 
Правил прийому до Житомирського державного технологічного університету в 
2018 р. (зі змінами): 

1. Косухіна Валерія Петровича 
2. Осадчука Ігора Богдановича 
 
4. Перевести на вакантні місця державного замовлення денної форми 

навчання для отримання освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 
274 «Автомобільний транспорт» з 01 вересня 2018 р. згідно реєстру осіб, які 
можуть претендувати на переведення на вакантні місця державного замовлення 
спеціальності 274 «Автомобільний транспорт», в послідовності згідно пункту 3 
розділу ХІІІ Правил прийому до Житомирського державного технологічного 
університету в 2018 р. (зі змінами): 

1. Рибіцького Михайла Миколайовича 
 
5. Перевести на вакантні місця державного замовлення денної форми 

навчання для отримання освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування» з 01 вересня 2018 р. згідно реєстру 
осіб, які можуть претендувати на переведення на вакантні місця державного 
замовлення спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», в 
послідовності згідно пункту 3 розділу ХІІІ Правил прийому до Житомирського 
державного технологічного університету в 2018 р. (зі змінами): 

1. Іванчук Анастасію Юріївну 
 
6. Перевести на вакантні місця державного замовлення денної форми 

навчання для отримання освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 151 
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» з 01 вересня 2018 р. 
згідно реєстру осіб, які можуть претендувати на переведення на вакантні місця 
державного замовлення спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології», в послідовності згідно пункту 3 розділу XIII Правил 
прийому до Житомирського державного технологічного університету в 2018 р. 
(зі змінами):  

1. Чумак Іван Миколайович 
2. Максимчук Тетяна Віталіївна 
3. Янішевський Юрій Анатолійович 

4. Сергієнко Андрій Володимирович 
 
7. Перевести на вакантні місця державного замовлення денної форми 

навчання для отримання освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 172 
«Телекомунікації та радіотехніка» з 01 вересня 2018 р. згідно реєстру осіб, які 
можуть претендувати на переведення на вакантні місця державного замовлення 
спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», в послідовності згідно 
пункту 3 розділу XIII Правил прийому до Житомирського державного 
технологічного університету в 2018 р. (зі змінами): 

1. Карапет Людмила Василівна 
2. Мельниченко Олександр Валентинович 
 
 

 
Ректор ЖДТУ       В.В. ЄВДОКИМОВ 


