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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 № 393/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 (зі скороченим терміном навчання) на базі освітнього 

рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю 101 «Екологія» 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. Авраменко Олена Сергіївна 

2. Лазаренко Олексій Ігорович 

3. Красільнікова Оксана Сергіївна 

4. Олех Світлана Павлівна 

5. Островський Сергій Миколайович 

 

ВСЬОГО:            5 осіб 

 

§ 2 

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

заочної форми навчання договір № 23.01-101.00.1/Б/З-012-2020 про навчання за 

рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 235/с від 05.09.2020 р. на ім’я 

Авраменко Олени Сергіївни вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 23.01-03.06/З-013-2020. 



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

заочної форми навчання договір № 23.01-101.00.1/Б/З-014-2020 про навчання за 

рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 235/с від 05.09.2020 р. на ім’я 

Лазаренко Олексія Ігоровича вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 23.01-03.06/З-015-2020. 

 

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

заочної форми навчання договір № 23.01-101.00.1/Б/З-013-2020 про навчання за 

рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 235/с від 05.09.2020 р. на ім’я 

Красільнікової Оксани Сергіївни вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 23.01-03.06/З-014-2020. 

 

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

заочної форми навчання договір № 23.01-101.00.1/Б/З-015-2020 про навчання за 

рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 235/с від 05.09.2020 р. на ім’я 

Олех Світлани Павлівни вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 23.01-03.06/З-016-2020. 

 

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

заочної форми навчання договір № 23.01-101.00.1/Б/З-016-2020 про навчання за 

рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 235/с від 05.09.2020 р. на ім’я 

Островського Сергія Миколайовича вважати недійсним та змінити джерело 

фінансування договору про навчання у закладі вищої освіти № 23.01-03.06/З-017-2020. 

 

§ 3 

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 19 жовтня 2020 р. осіб, згідно листа 

Державного університету «Житомирська політехніка» від 20 жовтня 2020 р. № 44-

04.00/1827: 

1. Поліщук Михайло Іванович 

2. Шевчук Іван Миколайович 

 

ВСЬОГО:            2 особи 

 

§ 4 

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

заочної форми навчання договір № 23.01-101.00.1/Б/З-061-2020 про навчання за 

рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 256/с від 16.10.2020 р. на ім’я 

Поліщука Михайла Івановича вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 23.01-03.06/З-067-2020. 

 



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

заочної форми навчання договір № 23.01-101.00.1/Б/З-062-2020 про навчання за 

рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 256/с від 16.10.2020 р. на ім’я 

Шевчука Івана Миколайовича вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 23.01-03.06/З-068-2020. 

 

§ 5 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для отримання 

освітнього ступеня бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка» 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. Авраменко Андрій Андрійович; 

2. Чобітько Роман Борисович. 

 

ВСЬОГО:            2 особи 

 

§ 6 

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

заочної форми навчання договір № 22.01-172.00.1/Б/З-012-2020 про навчання за 

рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 237/с від 05.09.2020 р. на ім’я 

Авраменка Андрія Андрійовича вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 22.01-03.06/З-017-2020. 

 

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

заочної форми навчання договір № 22.01-172.00.1/Б/З-014-2020 про навчання за 

рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 239/с від 05.09.2020 р. на ім’я 

Чобітька Романа Борисовича вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 22.01-03.06/З-019-2020. 

 

§ 7 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для отримання 

освітнього ступеня бакалавр (зі скороченим терміном навчання) на базі освітнього 

рівня «молодший спеціаліст» 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. Глоба Павло Євгенійович 

2. Гертер Юрій Леонідович 

 

ВСЬОГО:            2 особи 

 

§ 8 

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

заочної форми навчання договір № 23.01-184.00.1/Б/З-027-2020 про навчання за 

рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 



укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 235/с від 05.09.2020 р. на ім’я 

Глоби Павла Євгенійовича вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 23.01-03.06/З-028-2020. 

 

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

заочної форми навчання договір № 23.01-184.00.1/Б/З-026-2020 про навчання за 

рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 235/с від 05.09.2020 р. на ім’я 

Гертера Юрія Леонідовича вважати недійсним та змінити джерело фінансування 

договору про навчання у закладі вищої освіти № 23.01-03.06/З-027-2020. 

 

§ 9 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для отримання 

освітнього ступеня бакалавр (зі скороченим терміном) на базі молодшого спеціаліста за 

спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» 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. Мороз Олександр Олексійович  

2. Магомедов Магомед Магомедович 

 

ВСЬОГО:            2 особа 

§ 10 

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

заочної форми навчання договір № 20.01-274.00.1/Б/3-036-2020 про оплату навчання за 

рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 235-с від 05.09.2020 р. на ім’я 
Мороза Олександра Олексійовича вважати недійсним та змінити джерело 

фінансування договору про навчання у закладі вищої освіти № 20.01-03.06/З-049-2020. 

 

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

заочної форми навчання договір № 20.01-274.00.1/Б/З-012-2020 про навчання за 

рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавр, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 235-с від 05.09.2020 р. на ім’я 
Магомедова Магомеда Магомедовича вважати недійсним та змінити джерело 

фінансування договору про навчання у закладі вищої освіти № 20.01-03.06/З-021-2020. 

 

§ 11 

Перевести на додатково надані місця державного замовлення для отримання 

освітнього ступеня бакалавр (зі скороченим терміном) на базі молодшого спеціаліста за 

спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» заочної форми навчання з 19 жовтня 

2020 р. осіб, згідно листа Державного університету «Житомирська політехніка» від 20 

жовтня 2020 р. № 44-04.00/1827: 

1. Ластовецький Сергій Сергійович 

 

ВСЬОГО:            1 особа 

 

 



§ 12 

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

заочної форми навчання договір № 20.01-274.00.1/Б/З-031-2020 про навчання за 

рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавр, 

укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 359-с від 16.10.2020 р. на ім’я 
Ластовецького Сергія Сергійовича вважати недійсним та змінити джерело 

фінансування договору про навчання у закладі вищої освіти № 20.01-03.06/З-040-2020. 

 

 

 

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 ГЕФ Володимир КОТЕНКО 

30.10.2020 

 

Декан ФКІТМР Олексій ГРОМОВИЙ 

30.10.2020 

 

Декан ФІКТ Надія ЛОБАНЧИКОВА 

30.10.2020 

 

Студентський ректор Ігор НАУМЧУК 

30.10.2020 


