
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти

і науки України
06.06.2017 №794

Форма № Н-1.05.1

Житомирський державний технологічний університет

НАКАЗ

Житомир

від «10» серпня 2017 року №316-с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до вищого навчального закладу 
Житомирський державний технологічний університет у 2017 році та 
рішення приймальної комісії від «09» серпня 2017 року, протокол №30,

НАКАЗУЮ:

зарахувати з «01» вересня 2017 року студентами 1 курсу заочної форми 
навчання за спеціальностями за рахунок коштів фізичних або юридичних 
осіб згідно з додатком.
Додаток: на 2 арк.

Ректор В.В. Євдокимов

М. П.



Міністерство освіти і науки України Житомирський державний 
технологічний університет

Додаток до наказу від «10»  серпня 2017 року 
№ 316-с

073 Менеджмент Державна Магістр Заочна за рахунок коштів фізичних, 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

473468 Волківський Олександр Сергійович 058201 B17 30.06.2017 Диплом 
бакалавра

Менеджмент 
організацій і 
адміністрування (за 
видами економічної 
діяльності)

144,96

835895 Мартинюк Марина Володимирівна 107041 B17 30.06.2017 Диплом 
бакалавра

Менеджмент 
організацій і 
адміністрування (за 
видами економічної 
діяльності)

155,9800
002



Міністерство освіти і науки України Житомирський державний 
технологічний університет

Додаток до наказу від «10»  серпня 2017 року 
№ 316-с

126 Інформаційні системи та 
технології Державна Магістр Заочна за рахунок коштів фізичних, 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі якого 

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

692334 Скокун Ярослав Петрович 066215 B17 30.06.2017 Диплом 
бакалавра

Інформаційні системи 
та технології

128,9795


