
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 «06» серпня 2018 року №304-с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Житомирський державний технологічний 
університет у 2018 році та рішення приймальної комісії від «06» серпня 2018 року, 
протокол №39,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 1 курсу заочної форми навчання за 
спеціальностями за державним (регіональним) замовленням згідно з додатком.
      Додаток: на 11 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 «06»  серпня 2018 року 
№ 304-с

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Заочна державним (регіональним) 
замовленням

№
 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

4850079 Байдала Марія Леонідівна 50406457 TM 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0225841 Облік і оподаткування 183,456

3778088 Дикий Ігор Олександрович 30981971 TM 29.06.2007 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Облік і оподаткування 152,984

4358040 Нольда Валерія Ігорівна 50404843 TM 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0192581 Облік і оподаткування 178,152



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
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Додаток до наказу від «06»  серпня 2018 року 
№ 304-с

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Державна Бакалавр Заочна державним (регіональним) 

замовленням

№
 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

4740012 Крискун Світлана Ігорівна 47941671 TM 30.05.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0312523 Фінанси, банківська 
справа та страхування

137,644

4440421 Смолінський Дмитро Анатолійович 26882545 XM 23.06.2005 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Фінанси, банківська 
справа та страхування

142,896
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Додаток до наказу від «06»  серпня 2018 року 
№ 304-с

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність Державна Бакалавр Заочна державним (регіональним) 

замовленням

№
 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

4174417 Дудар Микола Олександрович 49929133 TM 24.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0358028 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

182,936

4012638 Пилипенко Катерина Василівна 50404637 TM 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0184537 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

156,312
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Додаток до наказу від «06»  серпня 2018 року 
№ 304-с

101 Екологія Державна Бакалавр Заочна державним (регіональним) 
замовленням

№
 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

4429748 Забавчук Богдан Олегович 41058580 KB 07.06.2011 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Екологія 165,909

4636591 Хроменко Олександр Ігорович 46196878 PB 31.05.2014 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Екологія 165,06
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Додаток до наказу від «06»  серпня 2018 року 
№ 304-с

121 Інженерія програмного 
забезпечення Державна Бакалавр Заочна державним (регіональним) 

замовленням

№
 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

3880037 Карпенко Юрій Олександрович 50397052 TM 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0011668 Інженерія програмного 
забезпечення

157,352

4700890 Кривенко Павло Олегович 50404941 TM 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0108374 Інженерія програмного 
забезпечення

170,56

4530301 Осадчук Віктор Миколайович 010418 AB 16.06.1995 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Інженерія програмного 
забезпечення

133,099

4255385 Перевалова Анастасія Дмитрівна 47941677 TM 30.05.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0103410 Інженерія програмного 
забезпечення

161,512
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Додаток до наказу від «06»  серпня 2018 року 
№ 304-с

131 Прикладна механіка Державна Бакалавр Заочна державним (регіональним) 
замовленням

№
 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

4298758 Палажевич Олександр Володимирович 36339068 BH 30.06.2009 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Прикладна механіка 135,146
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№ 304-с

133 Галузеве 
машинобудування Державна Бакалавр Заочна державним (регіональним) 

замовленням

№
 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

4524789 Рибась Олександр Вікторович 24773851 XE 30.06.2004 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0004656 Галузеве 
машинобудування

117,324

4094090 Савельєв Артем Андрійович 48474265 TM 30.06.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0218353 Галузеве 
машинобудування

159,279
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151 Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 

технології
Державна Бакалавр Заочна державним (регіональним) 

замовленням

№
 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

4551068 Бондаревський Дмитро Юрійович 22025051 TM 24.06.2003 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0228629 Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані технології

123,795

4453458 Д`яков Валерій Валерійович 50406517 TM 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0294575 Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані технології

117,936
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Додаток до наказу від «06»  серпня 2018 року 
№ 304-с

152 Метрологія та 
інформаційно-вимірювальна 

техніка
Державна Бакалавр Заочна державним (регіональним) 

замовленням

№
 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

4722496 Радзієвський Богдан Васильович 45005388 TM 26.06.2013 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0022902; 0366021 Метрологія та 
інформаційно-
вимірювальна техніка

119,808
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Додаток до наказу від «06»  серпня 2018 року 
№ 304-с

172 Телекомунікації та 
радіотехніка Державна Бакалавр Заочна державним (регіональним) 

замовленням

№
 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

4556097 Кузьменко Захар Сергійович 33840205 EH 21.06.2008 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Телекомунікації та 
радіотехніка

126,967

3840315 Слободенюк Тарас Юрійович 49688659 XM 25.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0176963 Телекомунікації та 
радіотехніка

135,401
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274 Автомобільний транспорт Державна Бакалавр Заочна державним (регіональним) 
замовленням

№
 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

4653642 Матвійчук Володимир Андрійович 010179 AB 18.06.1996 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Автомобільний 
транспорт

136,737

4556806 Мельник Іван Валерійович 001164 MEAC 20.06.1998 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Автомобільний 
транспорт

133,714

4666295 Циган Валерій Миколайович 003700 ГД 07.06.1994 Диплом 
кваліфікованого робітника

Автомобільний 
транспорт

130,584

4093890 Чернов Віктор Вадимович 26861092 EH 24.06.2005 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Автомобільний 
транспорт

145,436


