
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 «08» серпня 2018 року №319-с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Житомирський державний технологічний 
університет у 2018 році та рішення приймальної комісії від «08» серпня 2018 року, 
протокол №41,

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 3 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 «08»  серпня 2018 року 
№ 319-с

121 Інженерія програмного 
забезпечення 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

3838046 Ейсмонт Ігор Олегович 50396846 TM 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0294980 Інженерія програмного 
забезпечення

149,76

4682016 Пилипчук Владислав Олександрович 50412249 TM 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0166422 Інженерія програмного 
забезпечення

170,352



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 «08»  серпня 2018 року 
№ 319-с

125 Кібербезпека 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

4452678 Д`яков Валерій Валерійович 50406517 TM 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0294575 Кібербезпека 125,112

3777323 Тальченко Дмитро Олександрович 50396852 TM 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0294612 Кібербезпека 138,528



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 «08»  серпня 2018 року 
№ 319-с

242 Туризм 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

3947957 Піскунова Оксана Олегівна 50406797 TM 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0104778 Туризм 148,928

4273039 Чернюк Анастасія Олексіївна 50404880 TM 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0096376 Туризм 163,488


