
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 №253-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 18 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 
№ 253-с

051 Економіка Державна Магістр 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

6832062 Яблонська Дар`я Євгенівна 145026 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Управління 
персоналом у бізнес-
середовищі

265,43

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 «18»  вересня 2019 року 
№ 253-с

071 Облік і оподаткування Державна Магістр 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

6829563 Новашевська Людмила Леонідівна 41678136 TM 30.06.2011 
Диплом спеціаліста

Облік і оподаткування 237,68

6830081 Павлюк Вікторія Юріївна 47535993 KB 27.06.2014 
Диплом спеціаліста

Облік і оподаткування 265,8

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 «18»  вересня 2019 року 
№ 253-с

073 Менеджмент Державна Магістр 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

6832991 Лук`яненко Оксана Вікторівна 008155 KБ 25.06.1994 Диплом 
спеціаліста

Менеджмент закладів 
охорони здоров'я

246,33

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 
№ 253-с

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність Державна Магістр 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

6830737 Буртовський Юрій Михайлович 14273968 TM 31.01.2001 
Диплом спеціаліста

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

276,6

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 «18»  вересня 2019 року 
№ 253-с

101 Екологія Державна Магістр 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

6831207 Лико Сергій Михайлович 249117 12ДCK 30.06.2013 
Диплом спеціаліста

Екологія 243,04

6832589 Носков Сергій Іванович 265826 12ДCK 27.06.2013 
Диплом спеціаліста

Екологія 246,32

6831307 Щерба Олексій Геннадійович 153176 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Екологія 267,34

5



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 
№ 253-с

121 Інженерія програмного 
забезпечення Державна Магістр 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

6832787 Вакалюк Тетяна Анатоліївна 32862443 TM 30.06.2007 
Диплом магістра

Інженерія програмного 
забезпечення

288

6832784 Кулініч Ірина Борисівна 27262264 TM 25.06.2005 
Диплом спеціаліста

Інженерія програмного 
забезпечення

299,76

6832772 Поліщук Андрій Володимирович 47550597 TM 27.06.2014 
Диплом магістра

Інженерія програмного 
забезпечення

257,96

6832785 Чепюк Ларіна Олексіївна 789168 KB 02.07.1984 Диплом 
спеціаліста

Інженерія програмного 
забезпечення

291,6

6



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 
№ 253-с

126 Інформаційні системи та 
технології Державна Магістр 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

6832793 Обіход Світлана Вікторівна 004640 ЛБ 30.06.1994 Диплом 
спеціаліста

Інформаційні системи 
та технології

330,8

6832792 Свінцицька Олександра Миколаївна 21300137 TM 30.09.2002 
Диплом магістра

Інформаційні системи 
та технології

342,52

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 «18»  вересня 2019 року 
№ 253-с

133 Галузеве 
машинобудування Державна Магістр 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

6829205 Матвійчук Євгеній Сергійович 39530408 TM 30.06.2010 
Диплом бакалавра

Галузеве 
машинобудування

246,71

6829186 Радкевич Роман Сергійович 123247 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Галузеве 
машинобудування

240,53

8



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 
№ 253-с

151 Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 

технології
Державна Магістр 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

6829190 Плахотнюк Сергій Михайлович 134829 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані технології

237,04

6834264 Штундер Олександр Тадеушович 120732 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані технології

256,21

9



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 
№ 253-с

172 Телекомунікації та 
радіотехніка Державна Магістр 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

6832794 Вознюк Сергій Сергійович 43187746 TA 31.05.2012 
Диплом спеціаліста

Телекомунікації та 
радіотехніка

322,68

10



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 
№ 253-с

172 Телекомунікації та 
радіотехніка Державна Магістр 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

6832775 Кротюк Олександра Сергіївна 43961265 KB 25.01.2013 
Диплом бакалавра

Телекомунікації та 
радіотехніка

262,68

11



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 
№ 253-с

183 Технології захисту 
навколишнього середовища Державна Магістр 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

6829005 Литвинчук Владислав Валентинович 112199 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Технології захисту 
навколишнього 
середовища

238,4

6831222 Степанюк Вікторія Карлівна 35218132 TM 30.06.2008 
Диплом спеціаліста

Технології захисту 
навколишнього 
середовища

242,6

12



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 
№ 253-с

184 Гірництво Державна Магістр 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

6829049 Будзинський Микола Васильович 41233227 TM 30.06.2011 
Диплом бакалавра

Розробка родовищ та 
видобування корисних 
копалин

247,48

6828872 Сарнавський Володимир Валентинович 17413572 TM 31.01.2002 
Диплом спеціаліста

Розробка родовищ та 
видобування корисних 
копалин

244,76

6830866 Шендриченко Ольга Миколаївна 23471173 TM 10.07.2003 
Диплом спеціаліста

Розробка родовищ та 
видобування корисних 
копалин

293,52
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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 
№ 253-с

184 Гірництво Державна Магістр 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

6830874 Кучер Максим Миколайович 171093 B16 30.06.2016 Диплом 
бакалавра

Маркшейдерська 
справа

267,01
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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 
№ 253-с

242 Туризм Державна Магістр 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

6832958 Кирилюк Олена Олександрівна 050123 C15 30.06.2015 Диплом 
спеціаліста

Туризмознавство 277,77
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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 
№ 253-с

262 Правоохоронна діяльність Державна Магістр 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

6830484 Бондаренко Дарія Олександрівна 46910792 TM 30.06.2014 
Диплом спеціаліста

Правоохоронна 
діяльність

313,28

6830491 Гончарук Марія Олександрівна 10071850 MB 05.03.2015 
Диплом бакалавра

Правоохоронна 
діяльність

259,84

6832097 Здота Ярослав Валерійович 031138 B19 21.06.2019 Диплом 
бакалавра

Правоохоронна 
діяльність

249,11

6832090 Куніцька Людмила Володимирівна 23607124 TM 30.01.2004 
Диплом спеціаліста

Правоохоронна 
діяльність

259,16

6830487 Остапчук Анастасія Вікторівна 104524 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Правоохоронна 
діяльність

275,09
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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 
№ 253-с

274 Автомобільний транспорт Державна Магістр 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

6829183 Добровінський Роман Станіславович 015646 B19 31.03.2019 Диплом 
бакалавра

Автомобільний 
транспорт

332,59

6829195 Марчук Сергій Юрійович 134758 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Автомобільний 
транспорт

251,01

6830746 Пюро Ігор Станіславович 248556 B19 31.08.2019 Диплом 
бакалавра

Автомобільний 
транспорт

244,96

6830741 Рожок Анатолій Петрович 248555 B19 31.08.2019 Диплом 
бакалавра

Автомобільний 
транспорт

277,03

6829210 Яворський Валерій Анатолійович 11002028 MO 19.06.1999 
Диплом спеціаліста

Автомобільний 
транспорт

322,33
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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 
№ 253-с

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Магістр 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

6830283 Бас Микола Вікторович 28518731 KB 25.05.2006 
Диплом спеціаліста

Публічне управління 
та адміністрування

257,32

6830225 Демидчук Ірина Володимирівна 10035397 MB 01.11.2008 
Диплом магістра

Публічне управління 
та адміністрування

242,84

6830193 Лавренюк Микола Вікторович 39201446 TM 30.06.2010 
Диплом спеціаліста

Публічне управління 
та адміністрування

278,32

6830175 Суслик Вікторія Миколаївна 014312 C19 27.06.2019 Диплом 
спеціаліста

Публічне управління 
та адміністрування

286,76

6830200 Сущенко Ярослав Олександрович 43290761 BH 31.05.2012 
Диплом спеціаліста

Публічне управління 
та адміністрування

242,56
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