
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 №95-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 2 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 3 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 
№ 95-с

123 Комп’ютерна інженерія Державна Бакалавр 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

6663051 Вербило Юрій Олександрович 129207 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Комп’ютерна 
інженерія

133,54

6284415 Клеван Максим Анатолійович 099591 E17 30.06.2017 Диплом 
молодшого спеціаліста

Комп’ютерна 
інженерія

130

5643339 Литвинюк Вадим Сергійович 106265 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Комп’ютерна 
інженерія

136,95

6396131 Яхимович Владислав Сергійович 022837 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Комп’ютерна 
інженерія

136

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 «06»  серпня 2019 року 
№ 95-с

163 Біомедична інженерія Державна Бакалавр 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

6484096 Вєліна Світлана Сергіївна 028745 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Біомедична інженерія 138,22

5817399 Саюк Вадим Сергійович 28408678 BH 02.03.2006 
Диплом молодшого спеціаліста

Біомедична інженерія 134,57

6496526 Черниш Юлія Василівна 033196 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Біомедична інженерія 138,43
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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 
№ 95-с

172 Телекомунікації та 
радіотехніка Державна Бакалавр 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

5780771 Васильчук Віталій Сергійович 118612 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Телекомунікації та 
радіотехніка

160,15

3


