
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 «03» серпня 2018 року №302-с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Житомирський державний технологічний 
університет у 2018 році та рішення приймальної комісії від «03» серпня 2018 року, 
протокол №38,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 1 курсу денної форми навчання за 
спеціальностями за державним (регіональним) замовленням згідно з додатком.
      Додаток: на 6 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 «03»  серпня 2018 року 
№ 302-с

051 Економіка Державна Бакалавр Денна державним (регіональним) 
замовленням

№
 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

4289394 Бойко Людмила Семенівна 50625831 TM 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0270446 Економіка 183,624

4194719 Мартинюк Арсеній Леонідович 50629396 TM 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0093581 Економіка 181,584

4119021 Недзельський Артем Олександрович 50629118 TM 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0295491 Економіка 181,715



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 «03»  серпня 2018 року 
№ 302-с

073 Менеджмент Державна Бакалавр Денна державним (регіональним) 
замовленням

№
 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

4845240 Бєляков Дмитро Олександрович 50404694 TM 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0087763 Менеджмент 177,112

4753435 Кузнєцова Анна Сергіївна 50406950 TM 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0104392 Менеджмент 178,568

3915075 Онищук Марина Сергіївна 50396866 TM 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0277965 Менеджмент 163,904



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 «03»  серпня 2018 року 
№ 302-с

163 Біомедична інженерія Державна Бакалавр Денна державним (регіональним) 
замовленням

№
 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

4199309 Терех Катерина Сергіївна 50625867 TM 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0167100 Біомедична інженерія 187,102



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 «03»  серпня 2018 року 
№ 302-с

275 Транспортні 
технології/275.03 на 

автомобільному транспорті
Державна Бакалавр Денна державним (регіональним) 

замовленням

№
 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

4548566 Кушпіль Віталій Сергійович 50142436 XM 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0010541 Транспортні технології 
(на автомобільному 
транспорті)

144,693

4750407 Романько Діана Вадимівна 50404662 TM 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0186852 Транспортні технології 
(на автомобільному 
транспорті)

154,96



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 «03»  серпня 2018 року 
№ 302-с

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Бакалавр Денна державним (регіональним) 

замовленням

№
 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

4409720 Васильчук Людмила Володимирівна 50629190 TM 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0217700 Публічне управління 
та адміністрування

183,248

4778936 Данілевська Надія Олександрівна 50629417 TM 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0095562 Публічне управління 
та адміністрування

191,776

4764690 Кусік Наталія Борисівна 49641896 TM 24.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0223130 Публічне управління 
та адміністрування

183,456

4187522 Чернецька Єлизавета Олександрівна 50629331 TM 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0296581 Публічне управління 
та адміністрування

193,336



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 «03»  серпня 2018 року 
№ 302-с

292 Міжнародні економічні 
відносини Державна Бакалавр Денна державним (регіональним) 

замовленням

№
 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

4658329 Базалінська Анжела Олексіївна 50404724 TM 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0087958 Міжнародні 
економічні відносини

186,836

3944018 Голубенко Олександра Володимирівна 50404821 TM 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0191862 Міжнародні 
економічні відносини

190,632


