
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 «26» листопада 2019 року №389-с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Державний університет "Житомирська 
політехніка" у 2019 році та рішення приймальної комісії від «25» листопада 2019 
року, протокол №55,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» грудня 2019 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 4 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 «26»  листопада 2019 року 
№ 389-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

6866234 Лаврик Сергій Васильович 10601399 KB 25.06.1998 
Диплом молодшого спеціаліста

Право 147,8

6867766 Нестерчук Владислав Віталійович 048050 E15 30.06.2015 Диплом 
молодшого спеціаліста

Право 137,51

6866297 Рижко Анастасія Миколаївна 45499701 TM 02.07.2013 
Диплом молодшого спеціаліста

Право 130,97
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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 «26»  листопада 2019 року 
№ 389-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

6866108 Завадський Олександр Вікторович 14373718 TM 07.04.2001 
Диплом молодшого спеціаліста

Прикладна механіка 132

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 «26»  листопада 2019 року 
№ 389-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

6866095 Клеван Максим Анатолійович 099591 E17 30.06.2017 Диплом 
молодшого спеціаліста

Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані технології

132

6866097 Павлюк Олег Вікторович 16210526 TM 26.06.2001 
Диплом молодшого спеціаліста

Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані технології

130

3
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і науки України
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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 «26»  листопада 2019 року 
№ 389-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

6866106 Миніч Микола Вікторович 074051 E18 30.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Автомобільний 
транспорт

124
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