
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 «06» серпня 2019 року №92-с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Державний університет "Житомирська 
політехніка" у 2019 році та рішення приймальної комісії від «06» серпня 2019 року, 
протокол №32,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 7 арк.

Ректор Євдокимов В.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 «06»  серпня 2019 року 
№ 92-с

073 Менеджмент Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

6291335 Дзюба Костянтин Вікторович 139038 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Менеджмент 259,66
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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 «06»  серпня 2019 року 
№ 92-с

081 Право Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

6556278 Ратушний Сергій Михайлович 21076470 TM 29.06.2002 
Диплом спеціаліста

Право 459

2



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 «06»  серпня 2019 року 
№ 92-с

133 Галузеве 
машинобудування Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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

6145241 Бирківський Владислав Сергійович 123385 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Галузеве 
машинобудування

266,72
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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 «06»  серпня 2019 року 
№ 92-с

151 Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 

технології
Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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

6563014 Савелюк Артем Михайлович 116992 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані технології

284,78

4



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 «06»  серпня 2019 року 
№ 92-с

172 Телекомунікації та 
радіотехніка Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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

5966986 Колесник Іван Ігорович 155621 M18 31.12.2018 Диплом 
магістра

Телекомунікації та 
радіотехніка

245,08

6189955 Криволапчук Микола Борисович 117077 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Телекомунікації та 
радіотехніка

293,68

6669210 Лавренчук Артем Сергійович 245616 B19 08.07.2019 Диплом 
бакалавра

Телекомунікації та 
радіотехніка

239,75

5793078 Лещенко Владислав Валерійович 117083 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Телекомунікації та 
радіотехніка

291,82

6750152 Рисіч Ярослав Олексійович 116916 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Телекомунікації та 
радіотехніка

242,73

5905659 Устимчук Олександр Сергійович 117066 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Телекомунікації та 
радіотехніка

293,34

6150748 Яцюк Валентин Олегович 117068 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Телекомунікації та 
радіотехніка

264,97
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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 «06»  серпня 2019 року 
№ 92-с

262 Правоохоронна діяльність Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

6699989 Хоречко Едуард Юрійович 119567 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Правоохоронна 
діяльність

251,26
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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 «06»  серпня 2019 року 
№ 92-с

274 Автомобільний транспорт Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

5806171 Вальорко Володимир Костянтинович 134724 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Автомобільний 
транспорт

239,32

6084977 Кондратюк Дмитро Дмитрович 134703 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Автомобільний 
транспорт

254,2

5893742 Сосновський Святослав Едуардович 134727 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Автомобільний 
транспорт

262,06

6376194 Терещук Дмитро Вячеславович 134729 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Автомобільний 
транспорт

261,39
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