
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 «01» серпня 2019 року №68-с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Державний університет "Житомирська 
політехніка" у 2019 році та рішення приймальної комісії від «01» серпня 2019 року, 
протокол №29,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу денної 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 «01»  серпня 2019 року 
№ 68-с

051 Економіка Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6082669 Демчук Катерина Сергіївна 108872 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0218083 Економіка 298

1



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 «01»  серпня 2019 року 
№ 68-с

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5627098 Корнійчук Владислава Петрівна 108968 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0225466 Облік і оподаткування 356

5581634 Сарган Світлана Сергіївна 132142 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0243457 Облік і оподаткування 325
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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 «01»  серпня 2019 року 
№ 68-с

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Державна Бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5638782 Андріянова Тетяна Едуардівна 109052 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0228011 Фінанси, банківська 
справа та страхування

320

6689089 Мерзлікіна Марина Юріївна 106263 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0259138 Фінанси, банківська 
справа та страхування

330

6259191 Тімкова Ірина Сергіївна 106272 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0235114 Фінанси, банківська 
справа та страхування

325

3



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 «01»  серпня 2019 року 
№ 68-с

073 Менеджмент Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5890329 Грищенко Юлія Андріївна 108873 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0232093 Менеджмент 266

6397873 Ліпісвіцький Дмитро Михайлович 088144 E19 01.07.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0254056 Менеджмент 257
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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 «01»  серпня 2019 року 
№ 68-с

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

(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6496989 Бичак Андрій Русланович 088075 E19 01.07.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0266582 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

260

5586441 Гирін Олександр Вікторович 106254 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0259774 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

274

5876962 Кончевська Діана Олександрівна 109014 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0225553 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

275
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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 «01»  серпня 2019 року 
№ 68-с

183 Технології захисту 
навколишнього середовища Державна Бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5511272 Амєліна Ірина Ігорівна 41105672 TM 30.06.2011 
Диплом молодшого спеціаліста

Технології захисту 
навколишнього 
середовища

148,24

6214005 Борисюк Андрій Олександрович 113857 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Технології захисту 
навколишнього 
середовища

133,3

5516357 Одинецька Юлія Олександрівна 113071 E16 25.06.2016 Диплом 
молодшого спеціаліста

Технології захисту 
навколишнього 
середовища

135,28
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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 «01»  серпня 2019 року 
№ 68-с

184 Гірництво Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5760618 Тарасевич Іван Павлович 132529 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Гірництво 163,13

6497865 Шпакович Сергій Миколайович 084123 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Гірництво 158,6

7



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 «01»  серпня 2019 року 
№ 68-с

275 Транспортні 
технології/275.03 на 

автомобільному транспорті
Державна Бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5661149 Мазур Максим Русланович 129211 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Транспортні технології 
(на автомобільному 
транспорті)

150
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