
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 №251-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 9 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 
№ 251-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

6830290 Власюк Василь Вікторович 080144 E15 26.06.2015 Диплом 
молодшого спеціаліста

Право 149,74

6832073 Гевко Карина Романівна 108803 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Право 126,71

6830288 Денисов Анатолій Миколайович 39940026 TM 11.02.2011 
Диплом молодшого спеціаліста

Право 141,68

6830295 Стембківський Євгеній Вадимович 064868 E16 30.06.2016 Диплом 
молодшого спеціаліста

Право 151,78

6830286 Шевчук Любов Сергіївна 099542 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Право 140,04
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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 
№ 251-с

101 Екологія 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

6831277 Данилівський Сергій Анатолійович 003405 ЗA 30.07.1994 Диплом 
молодшого спеціаліста

Екологія 124

6829030 Невмержицька Альона Олександрівна 040229 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Екологія 136

6831250 Шевчук Віта Петрівна 40872296 TM 30.06.2011 
Диплом молодшого спеціаліста

Екологія 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 «18»  вересня 2019 року 
№ 251-с

121 Інженерія програмного 
забезпечення 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

6832377 Філінський Олександр Олександрович 092915 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Інженерія програмного 
забезпечення

162
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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 
№ 251-с

131 Прикладна механіка 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

6830791 Іванов Валерій Дмитрович 480823 ИT 27.02.1987 Диплом 
молодшого спеціаліста

Прикладна механіка 124

6829725 Лямпарський Антон Леонідович 106081 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Прикладна механіка 126

6830753 Носатий Віталій Леонідович 099683 E18 30.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Прикладна механіка 142
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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 
№ 251-с

133 Галузеве 
машинобудування 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

6829191 Роганчук Євгеній Сергійович 094069 E16 30.06.2016 Диплом 
молодшого спеціаліста

Галузеве 
машинобудування

132
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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 
№ 251-с

151 Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 

технології
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

6829193 Савенко Сергій Валентинович 36556360 TM 30.06.2009 
Диплом молодшого спеціаліста

Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані технології

138
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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 
№ 251-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

6829019 Кутній Богдан Миколайович 47802663 TM 27.02.2015 
Диплом молодшого спеціаліста

Гірництво 138
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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 
№ 251-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

6831246 Смірнов Александр Анатолійович 011438 IOBE 25.01.2000 
Диплом молодшого спеціаліста

Гірництво 142
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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 
№ 251-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

6828467 Бондарчук Олександр Олександрович 012738 E19 28.02.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Автомобільний 
транспорт

140

6829202 Михайленко Віктор Володимирович 45649102 TM 29.06.2013 
Диплом молодшого спеціаліста

Автомобільний 
транспорт

136
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