
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.1
Державний університет "Житомирська політехніка"

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
Житомир

(населений пункт)

від «31» липня 2019 року №64-с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Державний університет "Житомирська 
політехніка" у 2019 році та рішення приймальної комісії від «31» липня 2019 року, 
протокол №28,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 8 арк.

ТВО Ректора Олійник О.В.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Державний університет 
"Житомирська політехніка"

Додаток до наказу від «31»  липня 2019 року 
№ 64-с

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5745865 Климчук Віталій Володимирович 33655430 TM 24.06.2008 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Управління бізнесом 128,128
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Державний університет 
"Житомирська політехніка"

Додаток до наказу від «31»  липня 2019 року 
№ 64-с

101 Екологія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6188068 Луцик Валентин Федорович 11171193 XM 20.06.1999 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Екологія 165,591
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Державний університет 
"Житомирська політехніка"

Додаток до наказу від «31»  липня 2019 року 
№ 64-с

121 Інженерія програмного 
забезпечення Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5901236 Данченко Владислав Валерійович 51055025 TM 29.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0155105 Інженерія програмного 
забезпечення

157,768

5826427 Моргунов Якіб Миколайович 41850551 HK 14.01.2012 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Інженерія програмного 
забезпечення

125,736

5750787 Тетерук Олександра Віталіївна 51055022 TM 29.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0152675 Інженерія програмного 
забезпечення

154,336
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Державний університет 
"Житомирська політехніка"

Додаток до наказу від «31»  липня 2019 року 
№ 64-с

122 Комп'ютерні науки Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6074991 Веремеєнко Дмитро Павлович 51057191 TM 29.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0250836 Комп'ютерна графіка 
та розробка ігор

176,124
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Державний університет 
"Житомирська політехніка"

Додаток до наказу від «31»  липня 2019 року 
№ 64-с

172 Телекомунікації та 
радіотехніка Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6088418 Калмаз Антон Вікторович 005628 OГ 21.06.1995 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Телекомунікації та 
радіотехніка

177,281
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Державний університет 
"Житомирська політехніка"

Додаток до наказу від «31»  липня 2019 року 
№ 64-с

183 Технології захисту 
навколишнього середовища Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5773337 Гончаров Денис Володимирович 42170382 BH 12.05.2012 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Технології захисту 
навколишнього 
середовища

146,709

5898239 Гончаров Роман Олександрович 34860104 KX 23.06.2008 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Технології захисту 
навколишнього 
середовища

141,723

6066740 Кастромицький Віктор Вікторович 610437 H 19.06.1995 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Технології захисту 
навколишнього 
середовища

138,54

5832188 Міськов Максим Леонідович 42605584 XM 12.05.2012 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Технології захисту 
навколишнього 
середовища

140,026

6044320 Перун Олександр Анатолійович 24191777 TM 23.06.2004 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Технології захисту 
навколишнього 
середовища

143,208
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Державний університет 
"Житомирська політехніка"

Додаток до наказу від «31»  липня 2019 року 
№ 64-с

184 Гірництво Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6231119 Борисюк Антон Юрійович 47942185 TM 30.05.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0341245 Гірництво 137,161

6212451 Книш Руслан Іванович 37849776 TM 28.05.2010 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Гірництво 152,013
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Державний університет 
"Житомирська політехніка"

Додаток до наказу від «31»  липня 2019 року 
№ 64-с

274 Автомобільний транспорт Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5649067 Боковенко Володимир Григорович 40870012 TM 30.06.2011 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Автомобільний 
транспорт

155,938

5624218 Дунаєвський Ілля Олександрович 51054292 TM 29.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

Автомобільний 
транспорт

157,264

6069682 Іванюк Олексій Васильович 37195460 HK 24.06.2009 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Автомобільний 
транспорт

151,641
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