
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Державний  університет  "Житомирська  політехніка" 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ЖИТОМИР

(населений пункт)

від «09» серпня 2021 року №291/c

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Державний університет "Житомирська 
політехніка" у 2021 році та рішення приймальної комісії від «02» серпня 2021 року, 
протокол №38,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 10 арк.

Ректор Віктор ЄВДОКИМОВ
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 291/c

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9573357 825055 Міроненко Артем Анатолійович 188372 Д 28.06.2002 Диплом 
кваліфікованого робітника

Менеджмент 170,144

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 291/c

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9556174 822163

Гуленко Євгеній Віталійович 52843126 TM 15.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

166,192

2



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 291/c

101 Екологія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10161668 840349

Ганжа Анастасія Геннадіївна 52233848 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0281541; 2021р. 
- 0281541; 
2021р. - 
0281541

Екологія 143,624

2 9921494 840349

Грузевич Сергій Сергійович 49899382 KX 30.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0366892; 2021р. 
- 0366892; 
2021р. - 
0366892

Екологія 154,128
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 291/c

121 Інженерія програмного забезпечення Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9608451 852468

Андросович Владислав Анатолійович 51385087 TM 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0179472; 2019р. 
- 0179472; 
2019р. - 
0179472

Інженерія 
програмного 
забезпечення

151,528

2 8727314 852468

Закревський Даниїл Анатолійович 52163864 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0175270; 2021р. 
- 0175270; 
2021р. - 
0175270

Інженерія 
програмного 
забезпечення

151,216

3 10124963 852468

Карманова Наталія Євгеніївна 52128122 TM 10.11.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0369005; 2021р. 
- 0369005; 
2021р. - 
0369005

Інженерія 
програмного 
забезпечення

158,704

4



4 9434091 852468

Комареус Катерина Вікторівна 38323816 TM 23.06.2010 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0198797; 2021р. 
- 0198797; 
2021р. - 
0198797

Інженерія 
програмного 
забезпечення

136,240

5 10030851 852468

Онофрійчук Вячеслав Анатолійович 42377727 TM 05.06.2012 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0360390; 2021р. 
- 0360390; 
2021р. - 
0360390

Інженерія 
програмного 
забезпечення

176,384

6 8755162 852468
Шовтенко Максим Вікторович 40277753 EP 28.05.2011 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Інженерія 
програмного 
забезпечення

153,920
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 291/c

131 Прикладна механіка Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8727691 886950
Терещук Сергій Юрійович 26187384 TM 21.06.2000 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Високотехнологічни
й комп'ютерний 
інжиніринг

144,163
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 291/c

172 Телекомунікації та радіотехніка Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9924771 854962

Козакевич Андрій Олегович 52166627 TM 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0313346; 2021р. 
- 0313346; 
2021р. - 
0313346

Телекомунікації та 
радіотехніка

134,775

2 10148095 854962
Северинчик Юрій Сергійович 44420853 TM 01.06.2013 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Телекомунікації та 
радіотехніка

140,768

3 10080043 854962

Ференс Ростислав Борисович 51381458 TM 30.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0150681; 2019р. 
- 0150681; 
2021р. - 
0359412

Телекомунікації та 
радіотехніка

148,194
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 291/c

183 Технології захисту навколишнього 
середовища Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9371486 833488
Буря Владислав Станіславович 48941074 TA 31.05.2016 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Технології захисту 
навколишнього 
середовища

132,184

2 9395777 833488
Бутович Олексій Іванович 43612502 TM 12.05.2012 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Технології захисту 
навколишнього 
середовища

131,352

3 9407754 833488
Домалевський Сергій Ігорович 35855591 TM 24.06.2009 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Технології захисту 
навколишнього 
середовища

131,456

4 9402874 833488
Мельниченко Захар Юрійович 15900358 TM 29.06.2001 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Технології захисту 
навколишнього 
середовища

136,552

8



5 9397929 833488
Черняк Володимир Петрович 48808797 TM 28.05.2016 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Технології захисту 
навколишнього 
середовища

132,496
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 291/c

184 Гірництво Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9981570 823774

Корнійчук Оксана Вікторівна 40189964 TM 28.05.2011 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0364300; 2021р. 
- 0364300; 
2021р. - 
0364300

Гірництво 148,724

2 9378079 823774
Самойліченко Максим Олександрович 48426702 TM 26.06.2015 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Гірництво 137,904

3 9375131 823774
Фролов Олексій Олексійович 010421 PД 19.06.1998 Атестат 

про повну загальну середню 
освіту

Гірництво 134,509
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