
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.1
Житомирський державний технологічний університет

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
Житомир

(населений пункт)

від «02» серпня 2018 року №291-с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Житомирський державний технологічний 
університет у 2018 році та рішення приймальної комісії від «02» серпня 2018 року, 
протокол №37,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 1 курсу денної форми навчання за 
спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 5 арк.

Ректор Євдокимов В.В.
(підпис) (прізвище, ім'я та побатькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Житомирський державний 
технологічний університет

Додаток до наказу від «02»  серпня 2018 року 
№ 291-с

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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

4198035 Мислива Тетяна Миколаївна 078937 E18 30.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Облік і оподаткування 138



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Житомирський державний 
технологічний університет

Додаток до наказу від «02»  серпня 2018 року 
№ 291-с

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Державна Бакалавр Денна рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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

3763113 Вахнюк Наталія Петрівна 086580 E18 27.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Фінанси, банківська 
справа та страхування

138

3754013 Коваль Антон Анатолійович 107729 E18 30.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Фінанси, банківська 
справа та страхування

148

4534352 Назарчук Дмитро Олександрович 051534 E18 30.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Фінанси, банківська 
справа та страхування

160,68

4211378 Трофімчук Микола Сергійович 079002 E18 30.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Фінанси, банківська 
справа та страхування

146



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Житомирський державний 
технологічний університет

Додаток до наказу від «02»  серпня 2018 року 
№ 291-с

073 Менеджмент Державна Бакалавр Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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

4577204 Коробчук Богдан Анатолійович 105377 E18 30.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Менеджмент 145,64

4577021 Любченко Володимир Валеріанович 105393 E18 30.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Менеджмент 163,35

3803853 Пилипчук Артур Миколайович 078980 E18 30.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Менеджмент 134



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Житомирський державний 
технологічний університет

Додаток до наказу від «02»  серпня 2018 року 
№ 291-с

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність Державна Бакалавр Денна рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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

4096235 Горбунов Богдан Олександрович 066059 E18 30.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

155,79

4351083 Євпак Святослав Ярославович 078891 E18 30.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

146

4576377 Криворучко Віктор Іванович 078953 E18 30.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

154

4231277 Літвінець Вероніка Олександрівна 078959 E18 30.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

148,52

4726705 Панчук Ярослав Васильович 089718 E18 27.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

148,15



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Житомирський державний 
технологічний університет

Додаток до наказу від «02»  серпня 2018 року 
№ 291-с

101 Екологія Державна Бакалавр Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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

4092514 Шульга Вадим Сергійович 086436 E18 27.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Екологія 138,9


