
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

 

Н   А   К   А   З 

 
  «20» серпня 2019 р.   м. Житомир    № 128-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» заочної форми навчання з 01 вересня 2019 р. осіб, 

згідно листа Державного університету «Житомирська політехніка» від 09 серпня 

2019 р. № 44-01.00/532: 

1. Самойленка Артема Васильовича 
 

ВСЬОГО:            1 особа 
 

§ 2 

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 №67-с від 01.08.2019 на ім’я  Самойленко 

Артем Васильович № ЗП-7  вважати недійсним. 

 

§ 3 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для 

отримання освітнього ступеня бакалавр на базі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста за спеціальністю 081 «Право» заочної форми навчання з 



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

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

1. Гарбузову Валерію Олександрівну  

2. Максименка Максима Анатолійовича 
 

ВСЬОГО:            2 особи 

 

§ 4 

У зв’язку із переведенням на додатково надані місця державного 

замовлення заочної форми навчання договори про навчання за рахунок коштів 

фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, укладені згідно 

наказу про зарахування на навчання №74-с від 01.08.2019 на ім’я Гарбузова 

Валерія Олександрівна № ЗП-8к, Максименко Максим Анатолійович № ЗП-22к 

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» заочної форми навчання з 01 

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

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

1. Бойко Іван Петрович 
 

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 №67-с від 01.08.2019 на ім’я  Бойка Івана 

Петровича № ЗОО-19-3  вважати недійсним. 

 

§ 7 

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» 

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

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

1. Сорока Ірина Вікторівна 
 

ВСЬОГО:            1 особа 

 

§ 8 

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 №67-с від 01.08.2019 на ім’я  Сороки Ірини 

Вікторівни № ЗФБС-19-5к  вважати недійсним. 

 

§ 9 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для 

отримання освітнього ступеня бакалавр на базі повної загальної середньої освіти 

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

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

серпня 2019 р. № 44-01.00/532: 

1. Денисюк Роман Миколайович 

2. Скоковський Максим Вікторович 

3. Смолянюк Олексій Валерійович 
 

ВСЬОГО:            3 особи 
 

§ 10 

У зв’язку із переведенням на додатково надані місця державного 

замовлення заочної форми навчання договір про навчання за рахунок коштів 

фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, укладений згідно 

наказу про зарахування на навчання №67-с від 01.08.2019 на ім’я  Денисюк 

Роман Миколайович № ЗЕО-19-1, Скоковський Максим Вікторович № ЗЕО-19-

2, Смолянюк Олексій Валерійович № ЗЕО-19-3 вважати недійсними. 

 

§ 11 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для 

отримання освітнього ступеня бакалавр на базі повної загальної середньої освіти 

за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища» заочної 

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

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

1. Духно Владислав Валентинович 

2. Шара Любов Василівна 
 

ВСЬОГО:            2 особи 
 

§ 12 

У зв’язку із переведенням на додатково надані місця державного 

замовлення заочної форми навчання договір про навчання за рахунок коштів 

фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, укладений згідно 

наказу про зарахування на навчання №67-с від 01.08.2019 на ім’я  Духно 

Владислав Валентинович № ЗТЗНС-19-4, Шара Любов Василівна  № ЗТЗНС-19-

5  вважати недійсними. 

 

§ 13 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для 

отримання освітнього ступеня бакалавр на базі повної загальної середньої освіти 

за спеціальністю 184 «Гірництво» заочної форми навчання з 01 вересня 2019 р. 

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

серпня 2019 р. № 44-01.00/532: 



1. Гончаров Віктор Володимирович 
 

ВСЬОГО:            1 особа 
 

§ 14 

У зв’язку із переведенням на додатково надані місця державного 

замовлення заочної форми навчання договір про навчання за рахунок коштів 

фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, укладений згідно 

наказу про зарахування на навчання №67-с від 01.08.2019 на ім’я  Гончаров 

Віктор Володимирович № ЗГГ-19-6 вважати недійсним. 

 

§ 15 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для 

отримання освітнього ступеня бакалавр на базі освітнього рівня молодшого 

спеціаліста за спеціальністю 101 «Екологія» заочної форми навчання з 01 вересня 

2019 р. осіб, згідно листа Державного університету «Житомирська політехніка» 

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

1. Заможський Артур Ігорович 

2. Лавренюк Ілля Геннадійович 

3. Остапчук Ігор Олександрович 

4. Розгон Василь Миколайович 

5. Скремінський Євгеній Вікторович 

 

ВСЬОГО:           5 осіб 

 

§ 16 

У зв’язку із переведенням на додатково надані місця державного 

замовлення заочної форми навчання договори про навчання за рахунок коштів 

фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, укладені згідно 

наказу про зарахування на навчання №67-с від 01.08.2019 на ім’я Заможський 

Артур Ігорович № ЗЕО-19-8ком, Лавренюк Ілля Геннадійович № ЗЕО-19-11ком, 

Остапчук Ігор Олександрович № ЗЕО-19-13ком, Розгон Василь Миколайович № 

ЗЕО-19-15ком, Скремінський Євгеній Вікторович № ЗЕО-19-17ком вважати 

недійсними. 

 

§ 17 

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» заочної форми навчання з 01 вересня 2019 р. осіб, згідно листа 

Державного університету «Житомирська політехніка» від 09 серпня 2019 р. 

№ 44-01.00/532: 

1. Степанченко Олександр Миколайович 

 

ВСЬОГО:           1 особа 

 

 



§ 18 

У зв’язку із переведенням на додатково надані місця державного 

замовлення заочної форми навчання договір про навчання за рахунок коштів 

фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, укладений згідно 

наказу про зарахування на навчання №67-с від 01.08.2019 на ім’я Степанченко 

Олександр Миколайович № ЗТЗНС-19-21ком вважати недійсним. 
 

§ 19 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для 

отримання освітнього ступеня бакалавр на базі освітнього рівня молодшого 

спеціаліста за спеціальністю 184 «Гірництво» заочної форми навчання з 01 

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

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

1. Бродецький Олексій Володимирович 

2. Коломієць Алевтина Геннадіївна 

3. Молоствов Олександр Олександрович 
 

ВСЬОГО:           3 особи 
 

§ 20 

У зв’язку із переведенням на додатково надані місця державного 

замовлення заочної форми навчання договір про навчання за рахунок коштів 

фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, укладений згідно 

наказу про зарахування на навчання №67-с від 01.08.2019 на ім’я 1) Бродецький 

Олексій Володимирович № ЗГГ-19-23ком, Коломієць Алевтина Геннадіївна № 

ЗГГ-19-25ком, Молоствов Олександр Олександрович № ЗРР-19-27ком вважати 

недійсним. 
 

§ 21 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для 

отримання освітнього ступеня бакалавр на базі повної загальної середньої освіти 

за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» заочної форми навчання з 01 

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

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

1. Величко Андрій Володимирович 
 

ВСЬОГО:            1 особа 
 

 

§ 22 

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 №67-с від 01.08.2019 на ім’я  Величка 

Андрія Володимировича № ЗАГ-19-3  вважати недійсним. 
 

§ 23 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для 

отримання освітнього ступеня бакалавр на базі освітнього рівня молодшого 



спеціаліста за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» заочної форми навчання 

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

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

1. Козлова Тетяна Ігорівна 

 

ВСЬОГО:           1 особа 

 

§ 24 

У зв’язку із переведенням на додатково надані місця державного 

замовлення заочної форми навчання договір про навчання за рахунок коштів 

фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, укладений згідно 

наказу про зарахування на навчання №100-с від 06.08.2019 на ім’я Козлової 

Тетяни Ігорівни № ЗПМк-19-3к вважати недійсним. 

 

§ 25 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для 

отримання освітнього ступеня бакалавр на базі освітнього рівня молодшого 

спеціаліста за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» заочної форми 

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

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

1. Поляков Артем Сабірович 

2. Сабуров Іван Васильович 

3. Ступак Віктор Анатолійович 

 

ВСЬОГО:           3 особи 

 

§ 26 

У зв’язку із переведенням на додатково надані місця державного 

замовлення заочної форми навчання договори про навчання за рахунок коштів 

фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, укладені згідно 

наказу про зарахування на навчання №100-с від 06.08.2019 на ім’я Полякова 

Артема Сабіровича № ЗАГ-19-6к, Сабурова Івана Васильовича № ЗАГ-19-12к та  

Ступака Віктора Анатолійовича № ЗАГ-19-6к вважати недійсними. 

 

§ 27 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для 

отримання освітнього ступеня бакалавр на базі освітнього-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю 121 «Інженерія програмного 

забезпечення»  заочної форми навчання з 01 вересня 2019 р. особу, згідно листа 

Державного університету «Житомирська політехніка» від 09 серпня 2019 р. № 

44-01.00/532: 

1. Сварицевич Володимир Сергійович 

 

ВСЬОГО:                             1 особа 

 



 


