
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 №309-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 рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб 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 
№ 309-с

051 Економіка Державна Магістр Заочна 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

4421447 Ізерська Вероніка Миколаївна 117988 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Управління 
персоналом у бізнес-
середовищі

264,5

3976927 Наумчук Олександра Андріївна 118173 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Управління 
персоналом у бізнес-
середовищі

280



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 
№ 309-с

071 Облік і оподаткування Державна Магістр Заочна 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

5099702 Богуш Микола Володимирович 45909574 TM 20.12.2013 
Диплом бакалавра

Облік і оподаткування 402,2

5099913 Борович Андрій Юрійович 13637822 MO 18.08.2007 
Диплом бакалавра

Облік і оподаткування 443,9

5099971 Грибко Олександр Олександрович 091973 B15 02.07.2015 Диплом 
бакалавра

Облік і оподаткування 413,6

5122902 Кондак Сергій Олександрович 033270 ДБ 02.08.1997 Диплом 
бакалавра

Облік і оподаткування 394,8

5122926 Мельничук Олександр Миколайович 13577746 MO 23.06.2001 
Диплом бакалавра

Облік і оподаткування 427,5

5099834 Соснін Володимир Миколайович 39857772 TM 24.12.2010 
Диплом бакалавра

Облік і оподаткування 390,4

5122888 Юрчук Руслан Володимирович 12084722 KB 05.07.2000 
Диплом спеціаліста

Облік і оподаткування 467,8



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 
№ 309-с

073 Менеджмент Державна Магістр Заочна 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

5089397 Войналович Валерій Валерійович 118011 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Менеджмент 428,5

4932683 Макарчук Володимир Олегович 082534 B15 30.06.2015 Диплом 
бакалавра

Менеджмент 400,5

3978203 Мартинчук Олександра Миколаївна 118045 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Менеджмент 450,4



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 
№ 309-с

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність Державна Магістр Заочна 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

3958082 Алєксєєва Катерина Вадимівна 118009 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

439,3

4848614 Яблонська Анастасія Петрівна 118133 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

395,3



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 
№ 309-с

101 Екологія Державна Магістр Заочна 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

5022167 Давиденко Владислав Геннадійович 118201 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Екологія 366,5



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 
№ 309-с

121 Інженерія програмного 
забезпечення Державна Магістр Заочна 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

4856104 Клинчук Дмитро Сергійович 094617 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Інженерія програмного 
забезпечення

391,4

4307977 Овдійчук Олександр Ігорович 118243 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Інженерія програмного 
забезпечення

411,3

5016764 Слоїков Вадим Юрійович 118230 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Інженерія програмного 
забезпечення

371,6

4345391 Ханас Анатолій Петрович 117186 C16 16.09.2016 Диплом 
спеціаліста

Інженерія програмного 
забезпечення

384,7



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 
№ 309-с

131 Прикладна механіка Державна Магістр Заочна 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

4998416 Гудзь Василь Вікторович 101938 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Прикладна механіка 387

3818192 Гук Андрій Миколайович 101931 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Прикладна механіка 363,3

5095000 Коцюк Ярослав Анатолійович 45325355 TM 30.06.2013 
Диплом бакалавра

Прикладна механіка 365,2

4448359 Пташник Михайло Ігорович 102039 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Прикладна механіка 386,8

4407366 Цукоровий Юрій Васильович 102063 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Прикладна механіка 369,1



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 
№ 309-с

133 Галузеве 
машинобудування Державна Магістр Заочна 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

4716516 Ковальчук Дмитро Андрійович 101951 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Галузеве 
машинобудування

376,2

4008460 Онушко Олександр Олексійович 32780346 CM 30.06.2007 
Диплом магістра

Галузеве 
машинобудування

421

4902465 Стучик Анатолій Сергійович 102029 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Галузеве 
машинобудування

367



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 
№ 309-с

151 Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 

технології
Державна Магістр Заочна 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

4662907 Іщук Максим Валентинович 094608 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані технології

397,4



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 
№ 309-с

184 Гірництво Державна Магістр Заочна 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

5012372 Курбатов Віктор Аліджанович 34320653 TM 30.06.2008 
Диплом спеціаліста

Розробка родовищ та 
видобування корисних 
копалин

393,3

4243962 Омельченко Юрій Миколайович 094495 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Розробка родовищ та 
видобування корисних 
копалин

384,3



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 
№ 309-с

274 Автомобільний транспорт Державна Магістр Заочна 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

4445025 Котвицький Олексій Олександрович 101979 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Автомобільний 
транспорт

392,4

4827209 Хорошун Павло Миколайович 102038 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Автомобільний 
транспорт

388,3


