
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 №391-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 11 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 
№ 391-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

6866535 Аляб`єва Дарина Олександрівна 119570 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Облік і оподаткування 304,82

6866536 Гапончук Світлана Борисівна 119035 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Облік і оподаткування 239,36

6866534 Самчик Марія Максимівна 119010 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Облік і оподаткування 269,95

6866529 Шишко Анастасія Ігорівна 119022 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Облік і оподаткування 296,26
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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 
№ 391-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

6867293 Яценко Алла Леонідівна 45904575 TM 07.02.2014 
Диплом спеціаліста

Облік і оподаткування 286
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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 
№ 391-с

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування 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

6866540 Вербовська Ганна Миколаївна 125503 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Фінанси, банківська 
справа та страхування

301,53
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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 
№ 391-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

6866129 Багінська Неля Францівна 16190193 TE 27.06.2001 Диплом 
спеціаліста

Менеджмент закладів 
охорони здоров'я

290,04

6866094 Ковальчук Антоніна Володимирівна 967104 УB 23.06.1989 Диплом 
спеціаліста

Менеджмент закладів 
охорони здоров'я

259,74
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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 
№ 391-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

6866267 Побідаш Дарина Сергіївна 102045 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Інженерія програмного 
забезпечення

341,78

6866275 Усенко Анастасія Андріївна 139036 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Інженерія програмного 
забезпечення

265,42

6866872 Юшкевич Сергій Володимирович 202618 B17 30.06.2017 Диплом 
бакалавра

Інженерія програмного 
забезпечення

236,57
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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 
№ 391-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

6866096 Грицюк Петро Михайлович 538174 B-I 30.06.1979 Диплом 
спеціаліста

Інформаційні системи 
та технології

344,72
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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 
№ 391-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

6867237 Бондар Олександра Андріївна 46022406 KB 28.02.2014 
Диплом бакалавра

Технології захисту 
навколишнього 
середовища

305,56

6867275 Зіновчук Михайло Володимирович 36710583 TM 30.06.2009 
Диплом спеціаліста

Технології захисту 
навколишнього 
середовища

241,52

6867282 Павлюк Олександр Володимирович 660818 KB 31.01.1984 Диплом 
спеціаліста

Технології захисту 
навколишнього 
середовища

241,36
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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 
№ 391-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

6867426 Годунко Степан Вікторович 37396203 PB 26.06.2009 Диплом 
спеціаліста

Розробка родовищ та 
видобування корисних 
копалин

244,84

6867263 Іванчук Анна Іванівна 010399 M17 31.01.2017 Диплом 
магістра

Розробка родовищ та 
видобування корисних 
копалин

243,26

6867260 Іванчук Роман Юрійович 098983 B17 30.06.2017 Диплом 
бакалавра

Розробка родовищ та 
видобування корисних 
копалин

275,95

6867257 Момотюк Олег Юрійович 040463 B17 30.06.2017 Диплом 
бакалавра

Розробка родовищ та 
видобування корисних 
копалин

246,35

6867438 Пархоменко Олександр Миколайович 008354 ЛE 17.06.1995 Диплом 
спеціаліста

Розробка родовищ та 
видобування корисних 
копалин

275,28
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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 
№ 391-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

6867416 Єфімов Віталій Вікторович 46179373 XA 19.04.2014 
Диплом бакалавра

Правоохоронна 
діяльність

257,16

6866730 Муленко Олександр Сергійович 11555014 MB 02.06.2012 
Диплом бакалавра

Правоохоронна 
діяльність

260,24

6866276 Ничипоренко Роман Вікторович 080636 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Правоохоронна 
діяльність

272,13

6866264 Ткач Вікторія Михайлівна 119032 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Правоохоронна 
діяльність

257,35
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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 
№ 391-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

6867368 Дімова Валентина Федорівна 561232 B-1 30.06.1977 Диплом 
спеціаліста

Публічне управління 
та адміністрування

312,96

6866382 Корзун Андрій Миколайович 28330794 TM 31.01.2006 
Диплом спеціаліста

Публічне управління 
та адміністрування

276,76

6867402 Шпита Олександр Олександрович 393996 ЛB 28.06.1985 Диплом 
спеціаліста

Публічне управління 
та адміністрування

281,8

6867382 Шпита Павло Олександрович 014837 C19 21.06.2019 Диплом 
спеціаліста

Публічне управління 
та адміністрування

294,04
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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 «26»  листопада 2019 року 
№ 391-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

6866323 Станишевська Ірина Олександрівна 112209 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Публічне управління 
та адміністрування

265,51
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