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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

 
Н А К А З  

З ОСОБОВОГО СКЛАДУ 
 

«01» листопада 2021 р. м. Житомир № 537/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 01.11.2021 р. № 6, 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 053 «Психологія» заочної форми навчання з 27 вересня 2021 р. осіб, 
згідно листа Державного університету «Житомирська політехніка» від 30 вересня 
2021 р. № 44-04.00/2569: 

1. Буц Юрій Сергійович 
ВСЬОГО:            1 особа 

 

1.2. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 
заочної форми навчання договір № 21.01-053.00.1/Б/З-073-2021 про оплату за навчання за 
рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 
укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 417/с від 23.09.2021р. на ім’я 
Буца Юрія Сергійовича, вважати недійсним та змінити джерело фінансування договору 
про навчання у закладі вищої освіти № 21.01-03.06/З-068-2021. 

 
2.1. Перевести на додатково надані місця державного замовлення для отримання 

освітнього ступеня «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти за 
спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» заочної форми навчання 
з 27 вересня 2021 р. осіб, згідно листа Державного університету «Житомирська 
політехніка» від 30 вересня 2021 р. № 44-04.00/2569: 



1. Іванчура Валентина Володимирівна 
ВСЬОГО:            1 особа 

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

заочної форми навчання договір № 19.01-072.00.1/Б/З-168-2021 про оплату за навчання 
за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 
укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 417/с від 23.09.2021 р. на ім’я 
Іванчури Валентини Володимирівни, вважати недійсним та змінити джерело 
фінансування договору про навчання у закладі вищої освіти № 19.01-03.06/З-183-2021. 
 

3.1. Перевести на додатково надані місця державного замовлення для отримання 
освітнього ступеня «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти за 
спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища» заочної форми 
навчання з навчання з 27 вересня 2021 р. осіб, згідно листа Державного університету 
«Житомирська політехніка» від 30 вересня 2021 р. № 44-04.00/2569: 

1. Білоус Сергій Васильович 
2. Радчук Дмитро Анатолійович 

ВСЬОГО:            2 особи 
 

3.2. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 
заочної форми навчання договір № 23.01-183.00.1/Б/З-050-2021 про оплату за навчання 
за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 
укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 417/с від 23.09.2021 р. на ім’я 
Білоуса Сергія Васильовича, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 
договору про навчання у закладі вищої освіти № 23.01-03.06/З-062-2021. 

3.3. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 
заочної форми навчання договір № 23.01-183.00.1/Б/З-052-2021 про оплату за навчання 
за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 
укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 417/с від 23.09.2021 р. на ім’я 
Радчука Дмитра Анатолійовича, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 
договору про навчання у закладі вищої освіти № 23.01-03.06/З-064-2021. 

 
4.1. Перевести на додатково надані місця державного замовлення для отримання 

освітнього ступеня «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 
спеціаліст» (ОС «молодший бакалавр») за спеціальністю 073 «Менеджмент» заочної 
форми навчання з 27 вересня 2021 р. осіб, згідно листа Державного університету 
«Житомирська політехніка» від 30 вересня 2021 р. № 44-04.00/2569: 

1. Корнев Віктор Олександрович 
ВСЬОГО:            1 особа 

 

4.2. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 
заочної форми навчання договір № 19.01-073.00.1/Б/З-171-2021 про оплату за навчання 
за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 
укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 421/с від 23.09.2021 р. на ім’я 
Корнева Віктора Олександровича, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 
договору про навчання у закладі вищої освіти № 19.01-03.06/З-190-2021. 

 



5.1. Перевести на додатково надані місця державного замовлення для отримання 
освітнього ступеня «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 
спеціаліст» (ОС «молодший бакалавр») за спеціальністю 183 «Технології захисту 
навколишнього середовища» заочної форми навчання з 27 вересня 2021 р. осіб, згідно 
листа Державного університету «Житомирська політехніка» від 30 вересня 2021 р. 
№ 44-04.00/2569: 

1. Лісневський Вадим Генріхович 
2. Микитюк Едуард Михайлович 
3. Мостович Богдан Геннадійович 

ВСЬОГО:            3 особи 
 

5.2. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 
заочної форми навчання договір № 23.01-183.00.1/Б/З-047-2021 про оплату за навчання 
за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 
укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 420/с від 23.09.2021 р. на ім’я 
Лісневського Вадима Генріховича, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 
договору про навчання у закладі вищої освіти № 23.01-03.06/З-059-2021. 

5.3. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 
заочної форми навчання договір № 23.01-183.00.1/Б/З-048-2021 про оплату за навчання 
за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 
укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 420/с від 23.09.2021 р. на ім’я 
Микитюка Едуарда Михайловича, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 
договору про навчання у закладі вищої освіти № 23.01-03.06/З-060-2021. 

5.4. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 
заочної форми навчання договір № 23.01-183.00.1/Б/З-049-2021 про оплату за навчання 
за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 
укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 420/с від 23.09.2021 р. на ім’я 
Мостовича Богдана Геннадійовича, вважати недійсним та змінити джерело 
фінансування договору про навчання у закладі вищої освіти № 23.01-03.06/З-061-2021. 

 
6.1. Перевести на додатково надані місця державного замовлення для отримання 

освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» заочної форми 
навчання з 30 вересня 2021 р. осіб, згідно листа Державного університету «Житомирська 
політехніка» від 30 вересня 2021 р. № 44-04.00/2569: 

1. Гльоза Євгеній Віталійович 
2. Захарець Василь Васильович 
3. Костюк Ігор Андрійович 
4. Пастущак Анастасія Юріївна 
5. Пастущак Іван Олександрович 
6. Пилипенко Олексій Володимирович 
7. Смирнова (Воробйова) Світлана Афанасіївна 

ВСЬОГО:            7 осіб 
 

6.2. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 
заочної форми навчання договір № 19.01-073.00.1/М/З-186-2021 про оплату за навчання 
за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня магістра, 
укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 441/с від 29.09.2021 р. на ім’я 



Гльоза Євгенія Віталійовича, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 
договору про навчання у закладі вищої освіти № 19.01-03.06/З-205-2021. 

6.3. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 
заочної форми навчання договір № 19.01-073.00.1/М/З-187-2021  про оплату за навчання 
за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня магістра, 
укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 441/с від 29.09.2021 р. на ім’я 
Захарець Василь Васильович, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 
договору про навчання у закладі вищої освіти № 19.01-03.06/З-206-2021. 

6.4. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 
заочної форми навчання договір № 19.01-073.00.1/М/З-190-2021  про оплату за навчання 
за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня магістра, 
укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 441/с від 29.09.2021 р. на ім’я 
Костюка Ігора Андрійовича, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 
договору про навчання у закладі вищої освіти № 19.01-03.06/З-209-2021. 

6.5. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 
заочної форми навчання договір № 19.01-073.00.1/М/З-192-2021  про оплату за навчання 
за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня магістра, 
укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 441/с від 29.09.2021 р. на ім’я 
Пастущак Анастасії Юріївни, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 
договору про навчання у закладі вищої освіти № 19.01-03.06/З-211-2021. 

6.6. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 
заочної форми навчання договір № 19.01-073.00.1/М/З-193-2021  про оплату за навчання 
за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня магістра, 
укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 441/с від 29.09.2021 р. на ім’я 
Пастущака Івана Олександровича, вважати недійсним та змінити джерело фінансування 
договору про навчання у закладі вищої освіти № 19.01-03.06/З-212-2021. 

6.7. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 
заочної форми навчання договір № 19.01-073.00.1/М/З-194-2021  про оплату за навчання 
за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня магістра, 
укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 441/с від 29.09.2021 р. на ім’я 
Пилипенка Олексія Володимировича, вважати недійсним та змінити джерело 
фінансування договору про навчання у закладі вищої освіти № 19.01-03.06/З-213-2021. 

6.8. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 
заочної форми навчання договір № 19.01-073.00.1/М/З-184-2021 про оплату за навчання 
за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня магістра, 
укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 441/с від 29.09.2021 р. на ім’я 
Смирнової (Воробйової) Світлани Афанасіївни, вважати недійсним та змінити джерело 
фінансування договору про навчання у закладі вищої освіти № 19.01-03.06/З-203-2021. 

 
7.1. Перевести на додатково надані місця державного замовлення для отримання 

освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 184 «Гірництво» (ОП «Розробка родовищ 
корисних копалин») заочної форми навчання з навчання з 30 вересня 2021 р. осіб, згідно 
листа Державного університету «Житомирська політехніка» від 30 вересня 2021 р. 
№ 44-04.00/2569: 

1. Скуратівський Тарас Анатолійович  
ВСЬОГО:            1 особа 

 



7.2. У зв’язку із переведенням на додатково надане місце державного замовлення 
заочної форми навчання договір № 23.01-184.00.1/М/З-057-2021 про оплату за навчання 
за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для отримання ступеня бакалавра, 
укладений згідно наказу про зарахування на навчання № 441/с від 29.09.2021 р. на ім’я 
Скуратівського Тараса Анатолійовича, вважати недійсним та змінити джерело 
фінансування договору про навчання у закладі вищої освіти № 23.01-03.06/З-070-2021. 
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