
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 №293/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 4 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 
№ 293/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 9046851 852534
Абакін Владислав Віталійович 035740 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0217699; 2021р. 
- 0316993

Інженерія 
програмного 
забезпечення

152,250

2 9386788 852534
Кроснік Олександра Дмитрівна 069088 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0162780; 2019р. 
- 0162780

Інженерія 
програмного 
забезпечення

171,250

3 10026342 852534
Лонський Вадим Анатолійович 060005 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0156013; 2020р. 
- 0227235

Інженерія 
програмного 
забезпечення

122,250

4 9648952 852534
Філімончук Максим Іванович 064129 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0307120; 2018р. 
- 0307120

Інженерія 
програмного 
забезпечення

164,250

1



5 8925760 852534
Чернюк Антон Михайлович 059997 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0154557; 2019р. 
- 0154557

Інженерія 
програмного 
забезпечення

155,500
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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 
№ 293/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 9371070 853328
Музика Богдан Миколайович 026824 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0217868; 2021р. 
- 0217868

Прикладна механіка 128,000

3



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 
№ 293/c

133 Галузеве машинобудування 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 8941684 821057
Духніцький Ратібор Вадимович 069078 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0165882; 2019р. 
- 0165882

Галузеве 
машинобудування

145,000
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