
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 «18» вересня 2019 року №250-с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Державний університет "Житомирська 
політехніка" у 2019 році та рішення приймальної комісії від «17» вересня 2019 
року, протокол №48,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «20» вересня 2019 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 10 арк.

Т.В.О. Ректора Морозов А.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 «18»  вересня 2019 року 
№ 250-с

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Державна Бакалавр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6828762 Джура Микола Костянтинович 082056 A 17.06.1992 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Фінанси, банківська 
справа та страхування

126,672

6828817 Левківський Дмитро Миколайович 46522969 TM 27.06.2014 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Фінанси, банківська 
справа та страхування

130

6828751 Охрименко Богдан Олександрович 41502228 TM 30.06.2011 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Фінанси, банківська 
справа та страхування

132,184
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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 «18»  вересня 2019 року 
№ 250-с

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6832936 Марущак Оксана Вікторівна 49641409 TM 24.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0222825; 0341611 Менеджмент 164,32

6832945 Червінська Ірина Валентинівна 49928817 TM 24.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0222442; 0341588 Менеджмент 165,464
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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 «18»  вересня 2019 року 
№ 250-с

081 Право Державна Бакалавр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6832312 Кобилинська Христина Анатоліївна 51055420 TM 29.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0116602 Право 141,544

6830333 Новіцький Павло Іванович 881484 A 01.07.1989 Диплом 
кваліфікованого робітника

Право 143,104

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 «18»  вересня 2019 року 
№ 250-с

183 Технології захисту 
навколишнього середовища Державна Бакалавр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6831425 Коваль Олександр Олександрович 010082 PB 29.06.1998 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Технології захисту 
навколишнього 
середовища

127,92
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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 «18»  вересня 2019 року 
№ 250-с

184 Гірництво Державна Бакалавр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6828922 Бойко Вадим Вікторович 49646876 TM 24.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0328964 Гірництво 130,832
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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 «18»  вересня 2019 року 
№ 250-с

184 Гірництво Державна Бакалавр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6828995 Коломієць Валентин Олегович 49984438 TM 28.02.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0351139 Гірництво 132,496

6828958 Нароган Микола Юрійович 50683839 TM 28.12.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0193602; 0351148 Гірництво 125,216

6828929 Процьків Максим Юрійович 51063580 TM 29.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0352735 Гірництво 149,136

6828975 Слівінський Святослав Ігорович 49984445 TM 28.02.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0351037 Гірництво 118,248
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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 «18»  вересня 2019 року 
№ 250-с

241 Готельно-ресторанна 
справа Державна Бакалавр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6830635 Кротюк Кирило Олегович 50397032 TM 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0103522; 0339328 Готельно-ресторанна 
справа

119,08

6830619 Палагут Вікторія Миколаївна 51158345 XM 23.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0240374 Готельно-ресторанна 
справа

131,872
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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 «18»  вересня 2019 року 
№ 250-с

274 Автомобільний транспорт Державна Бакалавр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6832111 Вінярський Анатолій Святославович 51388332 TM 29.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0337249 Автомобільний 
транспорт

113,62
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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 «18»  вересня 2019 року 
№ 250-с

274 Автомобільний транспорт Державна Бакалавр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6829398 Таргонський Євгеній Юрійович 50408227 TM 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0090813 Автомобільний 
транспорт

170,352

6829214 Штепінський Владислав Віталійович 45005668 TM 27.06.2013 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Автомобільний 
транспорт

117,52
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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 «18»  вересня 2019 року 
№ 250-с

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Бакалавр Заочна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6832319 Карпік Вероніка Володимирівна 51054287 TM 29.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0140289 Публічне управління 
та адміністрування

158,912
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