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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

 

Н А К А З  

З ОСОБОВОГО СКЛАДУ 

 

«30» жовтня 2020 р. м. Житомир № 392/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 29.10.2020 р. № 6, 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 

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

університету «Житомирська політехніка» від 01 жовтня 2020 р. № 44-04.00/1704: 

1. Чиркова Олександра Сергіївна 

ВСЬОГО:            1 особа 

 

§ 2 

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

денної форми навчання договір № 21.01-081.00.1/Б/Д-143-2020 про оплату за навчання 

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

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 232/с від 05.09.2020 р. на ім’я 
Чиркової Олександри Сергіївни, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 21.01-03.06/Д-168-2020. 

 

§ 3 

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 21 вересня 2020 р. осіб, згідно листа 

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



01.00/1573: 

1. Подлуцький Вадим Олександрович 

ВСЬОГО:            1 особа 

 

§ 4 

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

денної форми навчання договір № 22.01-122.00.1/Б/Д-112-2020 про навчання за рахунок 

коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, укладений згідно 

наказу про зарахування на навчання № 232/с від 05.09.2020 р. на ім’я Подлуцького 

Вадима Олександровича вважати недійсним та змінити джерело фінансування договору 

про навчання у закладі вищої освіти № 22.01-03.06/Д-247-2020. 

 

§ 5 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для отримання 

освітнього ступеня бакалавр на базі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 

123 «Комп'ютерна інженерія» 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. Санак Андрій Петрович 

ВСЬОГО:            1 особа 

 

§ 6 

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

денної форми навчання договір № 22.01-123.00.1/Б/Д-119-2020 про навчання за рахунок 

коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, укладений згідно 

наказу про зарахування на навчання № 232/с від 05.09.2020 р. на ім’я Санака Андрія 

Петровича вважати недійсним та змінити джерело фінансування договору про навчання 

у закладі вищої освіти № 22.01-03.06/Д-254-2020. 

 

§ 7 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для отримання 

освітнього ступеня бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» 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. Хробуст Юлію Олександрівну 

ВСЬОГО:            1 особа 

 

§ 8 

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

денної форми навчання договір № 22.01-163.00.2/Б/Д-173-2020 про навчання за рахунок 

коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, укладений згідно 

наказу про зарахування на навчання № 236/с від 05.09.2020 р. на ім’я Хробуст Юлії 

Олександрівни вважати недійсним та змінити джерело фінансування договору про 

навчання у закладі вищої освіти № 22.01-03.06/Д-308-2020. 

 

 

 



§ 9 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для отримання 

освітнього ступеня бакалавр на базі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 

274 «Автомобільний транспорт» 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. Українець Ілля Сергійович 

ВСЬОГО:            1 особа 

 

§ 10 

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

денної форми навчання договір № 20.01-274.00.1/Б/Д-058-2020 про оплату за навчання 

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

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 232-с від 05.09.2020 р. на ім’я 
Українця Іллі Сергійовича вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 20.01-03.06/Д-171-2020. 

 

 

Т.в.о. ректор Оксана ОЛІЙНИК 

 

Проект наказу вносить: 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії Анатолій ДИКИЙ 

 

 

ВІЗИ: 

Проректор з  

науково-педагогічної роботи  Андрій МОРОЗОВ  

30.10.2020 

 

Начальник ВК Людмила НІКІТЧУК 

30.10.2020 

 

Начальник ПФВ Наталія ЛАВРЕНЧУК 

30.10.2020 

 

Декан ФКІТМР Олексій ГРОМОВИЙ 

30.10.2020 

 

Декан ФІКТ Надія ЛОБАНЧИКОВА 

30.10.2020 

 

Декан ФПУП Димитрій ГРИЦИШЕН 

30.10.2020 

 

Студентський ректор Ігор НАУМЧУК 

30.10.2020 


