
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

 

Н   А   К   А   З 

 
  «20» серпня 2019 р.   м. Житомир    № 130-c 

 

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 магістра 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. Карась Ігор Володимирович 

2. Коломієць Олег Олегович 

3. Корнійчук Євген Миколайович 

4. Ярош Василь Валерійович 

5. Галицький Олександр Михайлович 
 

ВСЬОГО:            5 осіб 
 

§ 2 

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 магістра, укладені згідно 

наказу про зарахування на навчання №76-с від 01.08.2019 на ім’я  Карася Ігора 

Володимировича № ЗФБС-19-5м та №78-с від 01.08.2019 на ім’я Коломійця 

Олега Олеговича № ЗФБС-19-7м,  Корнійчука Євгена Миколайовича № ЗФБС-

19-8м, Яроша Василя Валерійовича № ЗФБС-19-10м, Галицького Олександра 

Михайловича № ЗФБС-19-6м вважати недійсним. 

 

 



§ 3 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для 

отримання освітнього ступеня магістра 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. Беккер Юрій Олександрович 

2. Вишневський Олександр Вікторович 

3. Ізовський Олександр Володимирович 

4. Костін Андрій Сергійович 

5. Ященко Роман Миколайович 
 

ВСЬОГО:            5 осіб 

 

§ 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 магістра, укладені згідно 

наказу про зарахування на навчання №83-с від 03.08.2019 на ім’я  Беккер Юрій 

Олександрович № ЗЕО-19-31маг, Вишневський Олександр Вікторович№ ЗЕО-

19-33маг, Ізовський Олександр Володимирович№ ЗЕО-19-35маг, Костін Андрій 

Сергійович№ ЗЕО-19-36маг, Ященко Роман Миколайович № ЗЕО-19-40маг 

вважати недійсними. 

 

§ 5 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для 

отримання освітнього ступеня магістра 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. Жевага Олексій Анатолійович 

2. Залезинський Іван Миколайович 

3. Кісельов Микола Вікторович 

4. Романюк Віталій Васильович 

5. Шаран Андрій Васильович 
 

ВСЬОГО:            5 осіб 

 

§ 6 

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 магістра, укладені згідно 

наказу про зарахування на навчання №83-с від 03.08.2019 на ім’я  Жевага 

Олексій Анатолійович № ЗТЗНС-19-43маг, Залезинський Іван Миколайович № 

ЗТЗНС-19-45маг, Кісельов Микола Вікторович № ЗТЗНС-19-48маг, Романюк 

Віталій Васильович № ЗТЗНС-19-53маг, Шаран Андрій Васильович № ЗТЗНС-

19-56маг вважати недійсними. 

 



§ 7 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для 

отримання освітнього ступеня магістра за спеціальністю 184 «Гірництво» 

освітня програма «Маркшейдерська справа» 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. Андрущенко Олександр Володимирович 
 

ВСЬОГО:            1 особа 

 

§ 8 

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 магістра, укладений згідно 

наказу про зарахування на навчання №83-с від 03.08.2019 на ім’я  Андрущенко 

Олександр Володимирович № ЗГГ-19-59маг вважати недійсним. 

 

§ 9 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для 

отримання освітнього ступеня магістра за спеціальністю 184 «Гірництво» 

освітня програма «Розробка родовищ та видобування корисних копалин» 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. Бурковський Ярослав Владиславович 

2. Карпюк Артем Володимирович 

3. Самчук Олександр Михайлович 
 

ВСЬОГО:            3 особи 

 

§ 10 

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 магістра, укладені згідно 

наказу про зарахування на навчання №83-с від 03.08.2019 на ім’я  Бурковський 

Ярослав Владиславович № ЗРР-19-65маг, Карпюк Артем Володимирович № ЗРР-

19-73маг, Самчук Олександр Михайлович № ЗРР-19-79маг вважати недійсними. 

 

§ 11 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для 

отримання освітнього ступеня магістра 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. Бреус Сергій Юрійович 

2. Купневич Іван Юрійович 
 

ВСЬОГО:            2 особи 



§ 12 

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 магістра, укладені згідно 

наказу про зарахування на навчання №93-с від 06.08.2019 на ім’я  Бреуса Сергія 

Юрійовича № ЗПМ-19-5-5м та №83-с від 03.08.2019 на ім’я Купневича Івана 

Юрійовича № ЗПМ-19-5-6м вважати недійсними. 

 

§ 15 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для 

отримання освітнього ступеня магістра за спеціальністю 151 «Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології» 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. Муляров Володимир Анатолійович 

2. Римар Дмитро Андрійович 

3. Шатило Владислав Вікторович 
 

ВСЬОГО:            3 особи 

 

§ 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 магістра, укладені згідно 

наказу про зарахування на навчання №83-с від 03.08.2019 на ім’я  Мулярова 

Володимира Анатолійовича № ЗАТК-19-5-9м, Римара Дмитра Андрійовича 

№ ЗАТК-19-5-10м, Шатила Владислава Вікторовича № ЗАТК-19-5-11м вважати 

недійсними. 

 

§ 17 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для 

отримання освітнього ступеня магістра 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. Брусенцева-Рубан Тетяна Анатоліївна 

2. Федоренко Іван Олександрович 
 

ВСЬОГО:            2 особи 
 

§ 18 

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 магістра, укладені згідно 

наказу про зарахування на навчання №83-с від 03.08.2019 на ім’я  Брусенцева-

Рубан Тетяни Анатоліївни № ЗАГ-19-5-6м, Федоренка Івана Олександровича 

№ ЗАГ-19-5-11м вважати недійсними. 



 

§ 19 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для 

отримання освітнього ступеня магістр за спеціальністю 126 «Інформаційні 

системи та технології» 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. Панченко Ярослав Вікторович 
 

ВСЬОГО:                1 особа 
 

§ 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 магістр, укладений згідно 

наказу про зарахування на навчання №78-с від 01 серпня 2019 року на ім’я  

Панченка Ярослава Вікторовича № ЗІСТ-19-06М вважати недійсним. 

 

§ 21 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для 

отримання освітнього ступеня магістр за спеціальністю 073 «Менеджмент» 

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. Черниша Григорія Михайловича 

 

ВСЬОГО:                1 особа 

 

§ 22 

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 магістр, укладений згідно 

наказу про зарахування на навчання №78-с від 01.08.2019 на ім’я  Черниша 

Григорія Михайловича № ЗМО-19М-7 вважати недійсним. 

§ 23 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для 

отримання освітнього ступеня магістр за спеціальністю 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» 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. Постригана Володимира Станіславовича 

 

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 магістр, укладений згідно  



 


