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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

 
Н А К А З  

З ОСОБОВОГО СКЛАДУ 
 

«17» вересня 2021 р. м. Житомир № 404/с 
 
По студентському складу 

 
Відповідно до листа МОН від 11.08.2021 р. №1/9-407 щодо обсягів державного 

замовлення у 2021 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 16.09.2021 р. № 5, Умов прийому 
для здобуття вищої освіти в 2021 році, Правил прийому до Державного університету 
«Житомирська політехніка» у 2021 році (зі змінами). 

 
НАКАЗУЮ:  

 
1.1. 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 1 вересня 2021 р. осіб, 
згідно листа Державного університету «Житомирська політехніка» від 18 серпня 2021 р. 
№ 44-04.00/2202: 

1. ГОЛОВКО Каріна Романівна 
2. ШЕВЧУК Юлія Сергіївна 

ВСЬОГО:            2 особи 
1.2. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

заочної форми навчання договір № 19.01-073.00.1/Б/З-016-2021 про оплату за навчання 
за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 
укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 301/с від 11.08.2021 р. на ім’я 
Головко Каріни Романівни, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 
договору про навчання у закладі вищої освіти № 19.01-03.06/З-016-2021. 

1.3. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 
заочної форми навчання договір № 19.01-073.00.1/Б/З-026-2021 про оплату за навчання 
за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 
укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 301/с від 11.08.2021 р. на ім’я 
Шевчук Юлії Сергіївни, вважати недійсним та змінити джерело фінансування договору 
про навчання у закладі вищої освіти № 19.01-03.06/З-026-2021. 

 
2.1. Перевести на додатково надані місця державного замовлення для отримання 

освітнього ступеня «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти за 
спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» заочної форми навчання з 1 вересня 
2021 р. осіб, згідно листа Державного університету «Житомирська політехніка» від 



18 серпня 2021 р. № 44-04.00/2202: 
1. КОВАЛЬЧУК Євгеній Валерійович 

ВСЬОГО:            1 особа 
2.2. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 

заочної форми навчання договір № 20.01-133.00.1/Б/З-016-2021 про оплату за навчання 
за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 
укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 301/с від 11.08.2021 р. на 
ім’я Ковальчука Євгенія Валерійовича, вважати недійсним та змінити джерело 
фінансування договору про навчання у закладі вищої освіти № 20.01-03.06/Д-028-2021. 

 
3.1. Перевести на додатково надані місця державного замовлення для отримання 

освітнього ступеня «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 
спеціаліст» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» заочної форми навчання з 1 
вересня 2021 р. осіб, згідно листа Державного університету «Житомирська політехніка» 
від 18 серпня 2021 р. № 44-04.00/2202: 

1. ЛЕБЕДИН Діана Павлівна  
ВСЬОГО:            1 особа 

3.2. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 
заочної форми навчання договір № 19.01-071.00.1/Б/З-067-2021 про оплату за навчання 
за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 
укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 303/с від 11.08.2021 р. на ім’я 
Лебедин Діани Павлівни, вважати недійсним та змінити джерело фінансування договору 
про навчання у закладі вищої освіти № 19.01-03.06/З-067-2021. 
 
Ректор Віктор ЄВДОКИМОВ 
 
Проект наказу вносить: 
Відповідальний секретар 
приймальної комісії Анатолій ДИКИЙ 
 
ВІЗИ: 
Проректор з  
науково-педагогічної роботи  Андрій МОРОЗОВ  
17.09.2021 
 
Начальник ВК Людмила НІКІТЧУК 
17.09.2021 
 
Начальник ПФВ Наталія ЛАВРЕНЧУК 
17.09.2021 
 
Декан ФКІТМР Олексій ГРОМОВИЙ 
17.09.2021 
 
Декан ФБСО Галина ТАРАСЮК 
17.09.2021 
 
Студентський ректор Олексій ПИЛИПЧУК 
17.09.2021 


