
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

 

Н   А   К   А   З 

 

  «20» серпня 2019 р.   м. Житомир    № 127-c 

 

По студентському складу 

 

Відповідно до листа МОН від 01.08.2019 р. №1/9-493 щодо обсягів 

державного замовлення у 2019 році за освітніми ступенями бакалавра та 

магістра, рішення Конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України з 

відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, 

науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 

перепідготовку кадрів від 14.08.2019 р. № 5, Умов прийому на навчання до 

закладів вищої освіти України в 2019 році, Правил прийому до Державного 

університету «Житомирська політехніка» у 2019 р. (зі змінами)  

 

НАКАЗУЮ:  
 

§ 1 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для 

отримання освітнього ступеня бакалавр на базі повної загальної середньої освіти 

за спеціальністю 081 «Право» денної форми навчання з 01 вересня 2019 р. осіб, 

згідно листа Державного університету «Житомирська політехніка» від 09 серпня 

2019 р. № 44-01.00/532: 

1. Андрієнко Андрій Вікторович  

2. Вакуленчик Валерія Віталіївна  

3. Данчук Дмитро Валентинович  

4. Коваль Владислав Валентинович  

5. Кравчук Тетяна Сергіївна  

6. Поліщук Олексій Сергійович 
 

ВСЬОГО:            6 осіб 
 

§ 2 

У зв’язку із переведенням на додатково надані місця державного 

замовлення денної форми навчання договори про навчання за рахунок коштів 

фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, укладені згідно 

наказу про зарахування на навчання №66-с від 01.08.2019 на ім’я  Андрієнко 

Андрій Вікторович № П-1, Вакуленчик Валерія Віталіївна № П-4, Данчук 

Дмитро Валентинович № П-9, Коваль Владислав Валентинович № П-20, Кравчук 



Тетяна Сергіївна № П-19, Поліщук Олексій Сергійович № П-38 вважати 

недійсними. 

 

§ 3 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для 

отримання освітнього ступеня бакалавр на базі повної загальної середньої освіти 

за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» денної форми 

навчання з 01 вересня 2019 р. осіб, згідно листа Державного університету 

«Житомирська політехніка» від 09 серпня 2019 р. № 44-01.00/532: 

1. Артьомова Івана Сергійовича  

2. Скуратівського Нікіту Тарасовича 
 

ВСЬОГО:            2 особи 

 

§ 4 

У зв’язку із переведенням на додатково надані місця державного 

замовлення денної форми навчання договори про навчання за рахунок коштів 

фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, укладені згідно 

наказу про зарахування на навчання №66-с від 01.08.2019 на ім’я Артьомов Іван 

Сергійович № ПУА-1, Скуратівський Нікіта Тарасович № ПУА-13 вважати 

недійсними. 

 

§ 5 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для 

отримання освітнього ступеня бакалавр на базі повної загальної середньої освіти 

за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання з 01 

вересня 2019 р. осіб, згідно листа Державного університету «Житомирська 

політехніка» від 09 серпня 2019 р. № 44-01.00/532: 

1. Опанащук Ладослава Русланівна. 

 

ВСЬОГО:           1 особа 

 

§ 6 

У зв’язку із переведенням на додатково надані місця державного 

замовлення денної форми навчання договір про навчання за рахунок коштів 

фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, укладений згідно 

наказу про зарахування на навчання №66-с від 01.08.2019 на ім’я Опанащук 

Ладослави Русланівни № ОО-19-3 вважати недійсним. 

 

§ 7 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для 

отримання освітнього ступеня бакалавр на базі повної загальної середньої освіти 

за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми 

навчання з 01 вересня 2019 р. осіб, згідно листа Державного університету 

«Житомирська політехніка» від 09 серпня 2019 р. № 44-01.00/532: 

1. Вижак Маріна Петрівна 



2. Міллер Дар’я Олександрівна 

ВСЬОГО:           2 особи 
 

§ 8 

У зв’язку із переведенням на додатково надані місця державного 

замовлення денної форми навчання договори про навчання за рахунок коштів 

фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, укладені згідно 

наказу про зарахування на навчання №66-с від 01.08.2019 на ім’я Вижак Маріна 

Петрівна № ФБС-19-5, Міллер Дар’ї Олександрівни № ФБС-19-9 вважати 

недійсними. 
 

§ 9 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для 

отримання освітнього ступеня бакалавр на базі повної загальної середньої освіти 

за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» денної форми 

навчання з 01 вересня 2019 р. осіб, згідно листа Державного університету 

«Житомирська політехніка» від 09 серпня 2019 р. № 44-01.00/532: 

1. Горлінська Анна Олександрівна 

 

ВСЬОГО:           1 особа 
 

§ 10 

У зв’язку із переведенням на додатково надані місця державного 

замовлення денної форми навчання договір про навчання за рахунок коштів 

фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, укладений згідно 

наказу про зарахування на навчання №66-с від 01.08.2019 на ім’я Горлінської 

Анни Олександрівни № МЕВ-19-12 вважати недійсним. 
 

§ 11 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для 

отримання освітнього ступеня бакалавр на базі освітнього рівня молодшого 

спеціаліста за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» з 

01 вересня 2019 р. осіб, згідно листа Державного університету «Житомирська 

політехніка» від 09 серпня 2019 р. № 44-01.00/532: 

1. Кушнір Дарія Анатоліївна 

 

ВСЬОГО:           1 особа 
 

§ 12 

У зв’язку із переведенням на додатково надані місця державного 

замовлення денної форми навчання договір про навчання за рахунок коштів 

фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, укладений згідно 

наказу про зарахування на навчання №73-с від 01.08.2019 на ім’я Кушнір Дарії 

Анатоліївни № ФБС-19-3к вважати недійсним. 
 

§ 13 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для 

отримання освітнього ступеня бакалавр на базі повної загальної середньої освіти 



за спеціальністю 101 «Екологія» денної форми навчання з 01 вересня 2019 р. 

осіб, згідно листа Державного університету «Житомирська політехніка» від 09 

серпня 2019 р. № 44-01.00/532: 

1. Бражалович Дмитро Ігорович 

 

ВСЬОГО:           1 особа 

 

§ 14 

У зв’язку із переведенням на додатково надані місця державного 

замовлення денної форми навчання договір про навчання за рахунок коштів 

фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, укладений згідно 

наказу про зарахування на навчання №66-с від 01.08.2019 на ім’я Бражаловича 

Дмитра Ігоровича № ЕО-19-7 вважати недійсним. 

 

§ 15 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для 

отримання освітнього ступеня бакалавр на базі освітнього рівня молодшого 

спеціаліста за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього 

середовища» з 01 вересня 2019 р. осіб, згідно листа Державного університету 

«Житомирська політехніка» від 09 серпня 2019 р. № 44-01.00/532: 

1. Утенко Данило Ігорович 

 

ВСЬОГО:           1 особа 

 

§ 16 

У зв’язку із переведенням на додатково надані місця державного 

замовлення денної форми навчання договір про навчання за рахунок коштів 

фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, укладений згідно 

наказу про зарахування на навчання №73-с від 01.08.2019 на ім’я Утенка Данила 

Ігоровича № ТЗНС-19-20компл вважати недійсним. 

 

§ 17 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для 

отримання освітнього ступеня бакалавр на базі повної загальної середньої освіти 

за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 

денної форми навчання з 01 вересня 2019 р. осіб, згідно листа Державного 

університету «Житомирська політехніка» від 09 серпня 2019 р. № 44-01.00/532: 

1. Джу Кирило 

2. Подзоров Леонід Максимович 
 

ВСЬОГО:            2 особи 

 

§ 18 

У зв’язку із переведенням на додатково надані місця державного 

замовлення денної форми навчання договори про навчання за рахунок коштів 

фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, укладені згідно 



наказу про зарахування на навчання №66-с від 01.08.2019 на ім’я  Джу Кирила 

№ АТ-19-9 та Подзорова Леоніда Максимовича № АТ-19-1 вважати недійсними. 

 

§ 19 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для 

отримання освітнього ступеня бакалавр на базі повної загальної середньої 

освіти  за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення»  денної 

форми навчання з 01 вересня 2019 р. осіб, згідно листа Державного університету 

«Житомирська політехніка» від 09 серпня 2019 р. № 44-01.00/532: 

1. Гордієнко Микола Геннадійович  

2. Журбей Артем Валентинович  

3. Осипчук Олексій Романович   

4. Полоневич Денис Вадимович 

5. Предчук Костянтин Віталійович   

6. Юрченко Євген В’ячеславович  

 

ВСЬОГО:                      6 осіб 

 

§ 20 

У зв’язку із переведенням на додатково надані місця державного 

замовлення денної форми навчання договори про навчання за рахунок коштів 

фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавр, укладений згідно 

наказу про зарахування на навчання №66-с від 01 серпня 2019 року на ім’я 

Гордієнка Миколи Геннадійовича, № ПІ-19-005Б,  Журбей Артема 

Валентиновича № ПІ-19-015Б,  Осипчука Олексія Романовича № ПІ-19-026Б,  

Полоневича Дениса Вадимовича № ПІ-19-027Б, Предчука Костянтина 

Віталійовича № ПІ-19-028Б, Юрченка Євгена В’ячеславовича № ПІ-19-036Б 

вважати недійсними. 

 

§ 21 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для 

отримання освітнього ступеня бакалавр на базі повної загальної середньої 

освіти  за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» денної форми навчання з 01 

вересня 2019 р. осіб, згідно листа Державного університету «Житомирська 

політехніка» від 09 серпня 2019 р. № 44-01.00/532: 

1.  Москалик Олександр Сергійович 

2. Смульський Данило Зореславович 

3. Ташкінова Олександра Олександрівна 

 

ВСЬОГО:              3 особи 

 

§ 22 

У зв’язку із переведенням на додатково надані місця державного 

замовлення денної форми навчання договори про навчання за рахунок коштів 

фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавр, укладений згідно 

наказу про зарахування на навчання №66-с від 01 серпня 2019 року на ім’я 



Москалика Олександра Сергійовича № КН-19-004Б, Смульського Данила 

Зореславовича № КН-19-023Б, Ташкінової Олександри Олександрівни №КН-

19-025Б вважати недійсними. 

 

§ 23 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для 

отримання освітнього ступеня бакалавр на базі повної загальної середньої 

освіти  за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» денної форми 

навчання з 01 вересня 2019 р. осіб, згідно листа Державного університету 

«Житомирська політехніка» від 09 серпня 2019 р. № 44-01.00/532: 

1. Рекротчука Влада Володимировича 

 

ВСЬОГО:               1 особа 

 

§ 24 

У зв’язку із переведенням на додатково надані місця державного 

замовлення денної форми навчання договір про навчання за рахунок коштів 

фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, укладений 

згідно наказу про зарахування на навчання №66-с від 01.08.2019 на 

ім’я  Рекротчука Влада Володимировича № ГРС-19-22 вважати недійсним. 

 

§ 25 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для 

отримання освітнього ступеня бакалавр на базі освітнього рівня молодшого 

спеціаліста за спеціальністю 051 «Економіка» з 01 вересня 2019 р. осіб, згідно 

листа Державного університету «Житомирська політехніка» від 09 серпня 2019 

р. № 44-01.00/532: 

1. Харковина Руслана Олександровича 

2. Петришин Дмитра Олександровича  

 

ВСЬОГО:           2 особи 

 

§ 26 

У зв’язку із переведенням на додатково надані місця державного 

замовлення денної форми навчання договори про навчання за рахунок коштів 

фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, укладені згідно 

наказу про зарахування на навчання №73-с від 01.08.2019 на ім’я Харковина 

Руслана Олександровича № ЕК-19-3к, Петришин Дмитра Олександровича 

№ ЕК-19-1к  вважати недійсними. 

 

§ 27 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для 

отримання освітнього ступеня бакалавр на базі освітнього рівня молодшого 

спеціаліста за спеціальністю 073 «Менеджмент» з 01 вересня 2019 р. осіб, згідно 

листа Державного університету «Житомирська політехніка» від 09 серпня 2019 

р. № 44-01.00/532: 



 


