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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

 

Н А К А З  

З ОСОБОВОГО СКЛАДУ 

 

«24» вересня 2020 р. м. Житомир № 293/с 

 

 

По студентському складу 

 

Відповідно до листа МОН від 09.09.2020 р. №1/9-516 щодо обсягів державного 

замовлення у 2020 році за освітніми (освітньо-професійними) ступенями фахового 

молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, 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 24.09.2020 р. № 5, Умов прийому 

для здобуття вищої освіти в 2020 році, Правил прийому до Державного університету 

«Житомирська політехніка» у 2020 році (зі змінами). 

 

НАКАЗУЮ:  

 

§ 1 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для отримання 

освітнього ступеня бакалавр на базі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 

073 «Менеджмент» заочної форми навчання з 21 вересня 2020 р. осіб, згідно листа 

Державного університету «Житомирська політехніка» від 15 вересня 2020 р. № 44-

01.00/1573: 

1. Дмитруха Андрій Віталійович 

2. Ільющенкова Ганна Леонідівна 

3. Опанасенко Антон Сергійович 

4. Уманець Руслан Володимирович 

 

ВСЬОГО:            4 особи 

 

§ 2 

2.1. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

заочної форми навчання договір № 19.01-073.00.1/Б/З-060-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 233-с від 05.09.2020 р. на ім’я 
Дмитрухи Андрія Віталійовича, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 19.01-03.06/З-060-2020. 

 



2.2. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

заочної форми навчання договір № 19.01-073.00.1/Б/З-056-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 233-с від 05.09.2020 р. на ім’я 
Ільющенкової Ганни Леонідівни, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 19.01-03.06/З-056-2020. 

 

2.3. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

заочної форми навчання договір № 19.01-073.00.1/Б/З-059-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 233-с від 05.09.2020 р. на ім’я 
Опанасенка Антона Сергійовича, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 19.01-03.06/З-059-2020. 

 

2.4. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

заочної форми навчання договір № 19.01-073.00.1/Б/З-063-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 233-с від 05.09.2020 р. на ім’я 
Уманця Руслана Володимировича, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 19.01-03.06/З-063-2020. 

 

§ 3 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для отримання 

освітнього ступеня бакалавр на базі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 

076 «Підприємництво. торгівля та біржова діяльність» заочної форми навчання з 21 

вересня 2020 р. осіб, згідно листа Державного університету «Житомирська політехніка» 

від 15 вересня 2020 р. № 44-01.00/1573: 

1. Максимичев Микола Олександрович 

 

ВСЬОГО:            1 особа 

 

§ 4 

У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

заочної форми навчання договір № 19.01-076.00.1/Б/З-065-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 233-с від 05.09.2020 р. на ім’я 
Максимичева Миколи Олександровича, вважати недійсним та змінити джерело 

фінансування договору про навчання у закладі вищої освіти № 19.01-03.06/З-065-2020. 

 

§ 5 

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 21 вересня 2020 р. осіб, згідно листа 

Державного університету «Житомирська політехніка» від 15 вересня 2020 р. № 44-

01.00/1573: 

1. Котюк Ігор Вікторович; 

2. Шимон Віктор Володимирович 

 



ВСЬОГО:            2 особи 

 

§ 6 

6.1. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

заочної форми навчання договір № 23.01-184.00.1/Б/З-010-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 233/с від 05.09.2020 р. на ім’я 
Котюка Ігора Вікторовича, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 23.01-03.06/З-011-2020. 

 

6.2. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

заочної форми навчання договір № 23.01-184.00.1/Б/З-011-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 233/с від 05.09.2020 р. на ім’я 
Шимона Віктора Володимировича, вважати недійсним та змінити джерело 

фінансування договору про навчання у закладі вищої освіти № 23.01-03.06/З-012-2020. 

 

§ 7 

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» заочної форми навчання з 21 вересня 

2020 р. осіб, згідно листа Державного університету «Житомирська політехніка» від 15 

вересня 2020 р. № 44-01.00/1573: 

1. Романець Артем Сергійович 

 

ВСЬОГО:            1 особа 

 

§ 8 

У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

заочної форми навчання договір № 21.01-281.00.1/Б/З-110-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 233/с від 05.09.2020 р. на ім’я 

Романця Артема Сергійовича, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 21.01-03.06/З-038-2020. 

 

§ 9 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для отримання 

освітнього ступеня магістр на базі освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 051 

«Економіка» заочної форми навчання з 21 вересня 2020 р. осіб, згідно листа Державного 

університету «Житомирська політехніка» від 15 вересня 2020 р. № 44-01.00/1573: 

1. Гриневич Дмитро Володимирович 

 

ВСЬОГО:            1 особа 

 

§ 10 

У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

заочної форми навчання договір № 19.01-051.00.1/М/З-074-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 



укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 257-с від 11.09.2020 р. на ім’я 
Гриневича Дмитра Володимировича, вважати недійсним та змінити джерело 

фінансування договору про навчання у закладі вищої освіти № 19.01-03.06/З-074-2020. 

 

§ 11 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для отримання 

освітнього ступеня магістр на базі освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 076 

«Облік і оподаткування» заочної форми навчання з 21 вересня 2020 р. осіб, згідно листа 

Державного університету «Житомирська політехніка» від 15 вересня 2020 р. № 44-

01.00/1573: 

1. Стикайло Олег Петрович 

2. Пташнік Микола Анатолійович 

 

ВСЬОГО:            2 особи 

 

§ 12 

12.1. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

заочної форми навчання договір № 19.01-071.00.1/М/З-093-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 257-с від 11.09.2020 р. на ім’я 
Стикайла Олега Петровича, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 19.01-03.06/З-093-2020. 

 

12.2. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

заочної форми навчання договір № 19.01-071.00.1/М/З-090-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 257-с від 11.09.2020 р. на ім’я 
Пташніка Миколи Анатолійовича, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 19.01-03.06/З-090-2020. 

 

§ 13 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для отримання 

освітнього ступеня магістр на базі освітнього рівня бакалавр за спеціальністю 101 

«Екологія» денної форми навчання з 21 вересня 2020 р. осіб, згідно листа Державного 

університету «Житомирська політехніка» від 15 вересня 2020 р. № 44-01.00/1573: 

1. Івасюк Олена Миколаївна 

 

ВСЬОГО:            1 особа 

 

§ 14 

У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

денної форми навчання договір № 23.01-101.00.1/М/З-030-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня магістр, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 256/с від 11.09.2020 р. на ім’я 
Івасюк Олени Миколаївни, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 23.01-03.06/З-036-2020. 

 

 



§ 15 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для отримання 

освітнього ступеня магістр на базі ступеня бакалавр за спеціальністю 151 

«Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології» денної форми навчання з 

21 вересня 2020 р. осіб, згідно листа Державного університету «Житомирська 

політехніка» від 15 вересня 2020 р. № 44-01.00/1573: 

1. Мельнийчук Віктор Володимирович 

 

ВСЬОГО:            1 особа 

§ 16 

У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

заочної форми навчання договір № 20.01-151.00.1/М/З-020-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня магістр, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 257-с від 11.09.2020 р. на ім’я 
Мельнийчука Віктора Володимировича, вважати недійсним та змінити джерело 

фінансування договору про навчання у закладі вищої освіти № 20.01-03.06/З-032-2020. 

 

§ 17 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для отримання 

освітнього ступеня магістр на базі освітнього рівня бакалавр за спеціальністю 183 

«Технології захисту навколишнього середовища» заочної форми навчання з 21 вересня 

2020 р. осіб, згідно листа Державного університету «Житомирська політехніка» від 15 

вересня 2020 р. № 44-01.00/1573: 

1. Харчук Борис Миколайович 

 

ВСЬОГО:            1 особа 

 

§ 18 

У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

заочної форми навчання договір № 23.01-183.00.1/М/З-031-2020 про оплату за навчання 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня магістр, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 257/с від 11.09.2020 р. на ім’я 
Харчука Бориса Миколайовича, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 23.01-03.06/З-037-2020. 

 

§ 19 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для отримання 

освітнього ступеня магістр на базі освітнього рівня бакалавр за спеціальністю 184 

«Гірництво» (Розробка родовищ та видобування корисних копалин) заочної форми 

навчання з 21 вересня 2020 р. осіб, згідно листа Державного університету «Житомирська 

політехніка» від 15 вересня 2020 р. № 44-01.00/1573: 

1. Усачов Володимир Володимирович 

 

ВСЬОГО:            1 особа 

 

§ 20 

У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

заочної форми навчання договір № 23.01-184.00.1/М/З-032-2020 про оплату за навчання 



за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня магістр, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 257/с від 11.09.2020 р. на ім’я 
Усачова Володимира Володимировича, вважати недійсним та змінити джерело 

фінансування договору про навчання у закладі вищої освіти № 23.01-03.06/З-038-2020. 
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