
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 «11» серпня 2021 року №301/с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Державний університет "Житомирська 
політехніка" у 2021 році та рішення приймальної комісії від «10» серпня 2021 року, 
протокол №41,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 16 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 «11»  серпня 2021 року 
№ 301/с

053 Психологія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 9606528 890892
Буря Владислав Станіславович 48941074 TA 31.05.2016 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Юридична 
психологія

133,952

2 9478865 890892

Стельникович Андрій Андрійович 52160503 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0219133; 2021р. 
- 0219133; 
2021р. - 
0219133

Юридична 
психологія

164,736
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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 «11»  серпня 2021 року 
№ 301/с

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 9140699 821029

Волотовська Катаріна Володимирівна 52007332 TM 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0307259; 2020р. 
- 0307259; 
2020р. - 
0307259

Облік, контроль і 
митна справа

139,620

2 10215285 821029

Дарвіш Ясер Муссабович 51828650 TM 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0192830; 2020р. 
- 0192830; 
2020р. - 
0192830

Облік, контроль і 
митна справа

175,916
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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 «11»  серпня 2021 року 
№ 301/с

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 9585444 822734

Паламарчук Віталій Андрійович 52152670 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0094028; 2021р. 
- 0094028; 
2021р. - 
0094028

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

171,132

2 9456319 822734

Пєлєвіна Таїсія Миколаївна 022371 ДC 12.06.1996 Диплом 
кваліфікованого робітника

2021р. - 
0372262; 2021р. 
- 0372262; 
2021р. - 
0372262

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

123,760

3 9880122 822734

Янковой Кирил Максимович 52152646 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0093631; 2021р. 
- 0093631; 
2021р. - 
0093631

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

150,332
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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 «11»  серпня 2021 року 
№ 301/с

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 9612062 825055
Антонов Олександр Сергійович 46969579 AH 28.06.2014 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Менеджмент 144,872

2 9578760 825055
Бабич Артем Анатолійович 31610179 KX 27.06.2007 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Менеджмент 151,840

3 9579240 825055
Білоус Марко Едуардович 44417046 TM 01.06.2013 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Менеджмент 138,216

4 9613804 825055
Бондар Тетяна Валеріївна 40192881 TM 28.05.2011 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Менеджмент 128,752

4



5 9582216 825055
Бондарчук Максим Юрійович 28734186 TM 24.06.2006 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Менеджмент 139,880

6 9088309 825055

Головко Каріна Романівна 52147171 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0356396; 2021р. 
- 0356396; 
2021р. - 
0356396

Менеджмент 124,280

7 9587341 825055
Гребеніченко Євгеній Олександрович 49423717 XA 27.06.2017 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Менеджмент 158,912

8 9604295 825055 Кравчук Петро Анатолійович 011065 ДБ 24.05.1994 Диплом 
кваліфікованого робітника

Менеджмент 165,880

9 8754451 825055

Кучинська Євгенія Миколаївна 52156753 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0055436; 2021р. 
- 0055436; 
2021р. - 
0055436

Менеджмент 148,512

10 8877699 825055
Литвиненко Дмитрій Леонідович 096681 K19 28.10.2019 

Диплом кваліфікованого 
робітника

Менеджмент 157,768

11 9589614 825055
Полуектов Олексій Анатолійович 29093226 KX 23.06.2006 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Менеджмент 144,768

12 9037852 825055

Приймак Ольга Олександрівна 51827634 TM 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0328013; 2020р. 
- 0328013; 
2020р. - 
0328013

Менеджмент 151,632

13 9602129 825055
Савчук Андрій Вікторович 30940619 TM 27.06.2007 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Менеджмент 152,984

14 9076256 825055

Ступак Анастасія Дмитрівна 52152489 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0088787; 2021р. 
- 0088787; 
2021р. - 
0088787

Менеджмент 145,288

15 9599524 825055
Титоров Юрій Юрійович 46181891 EH 31.05.2014 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Менеджмент 139,360

5



16 9588975 825055
Хоменко Дмитро Миколайович 012414 AB 20.06.1996 Атестат 

про повну загальну середню 
освіту

Менеджмент 156,312

17 9503314 825055

Шевчук Юлія Сергіївна 50404744 TM 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2018р. - 
0227042; 2018р. 
- 0227042; 
2019р. - 
0346211

Менеджмент 159,952

6



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 «11»  серпня 2021 року 
№ 301/с

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 9612857 822163
Валєєв Андрій Жаяншанович 11393952 TM 18.06.1999 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

148,824

2 9590639 822163
Ващенко Андрій Васильович 003757 MЗ 21.06.1997 Атестат 

про повну загальну середню 
освіту

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

151,944

3 9605408 822163
Дерень Андрій Миколайович 42259405 BH 25.05.2012 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

150,800

4 9557341 822163

Кобрін Дмитро Васильович 51270014 TM 29.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

152,984

7



5 9568048 822163
Козенюк Юрій Григорович 001909 MH 20.06.1996 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

159,432

6 9759076 822163
Корчемний Владислав Олександрович 47943644 TM 30.05.2015 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

162,344

7 9541172 822163
Ломачук Микола Миколайович 22013710 TM 20.06.2003 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

158,392

8 9760634 822163
Музика Віктор Сергійович 45055423 XM 26.06.2013 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

134,992

9 9600821 822163
Островський Андрій Володимирович 44927463 BH 25.06.2013 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

158,600

10 9574736 822163
Смиківська Олена Володимирівна 22026960 TM 30.06.2003 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

145,288

8



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 «11»  серпня 2021 року 
№ 301/с

101 Екологія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 9656772 840349

Петровець Анна Володимирівна 52160807 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0280617; 2021р. 
- 0280617; 
2021р. - 
0280617

Екологія 123,968
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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 «11»  серпня 2021 року 
№ 301/с

121 Інженерія програмного забезпечення Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 9598246 852468

Конвісар Андрій Сергійович 52154587 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0073115; 2021р. 
- 0073115; 
2021р. - 
0073115

Інженерія 
програмного 
забезпечення

128,440

2 9139750 852468

Ліман Павло Олегович 51060396 TM 29.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0008672; 2021р. 
- 0008672; 
2019р. - 
0264333

Інженерія 
програмного 
забезпечення

134,888

3 9848589 852468

Петров Гліб Михайлович 52152842 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0074624; 2021р. 
- 0074624; 
2021р. - 
0074624

Інженерія 
програмного 
забезпечення

134,160

10



4 9751550 852468

Петрук Катерина Олександрівна 52154687 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0083221; 2021р. 
- 0083221; 
2021р. - 
0083221

Інженерія 
програмного 
забезпечення

183,560

5 9998638 852468

Степюк Кирило Ігорович 52152420 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0085338; 2021р. 
- 0085338; 
2021р. - 
0085338

Інженерія 
програмного 
забезпечення

125,944

6 9755410 852468

Чердаков Олег Петрович 37214436 TM 24.06.2009 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0368906; 2021р. 
- 0368906; 
2021р. - 
0368906

Інженерія 
програмного 
забезпечення

130,104

11



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 «11»  серпня 2021 року 
№ 301/с

131 Прикладна механіка Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 9838320 886950

Бойченко Сергій Сергійович 46639679 TM 27.06.2014 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0274093; 2021р. 
- 0274093; 
2021р. - 
0274093

Високотехнологічни
й комп'ютерний 
інжиніринг

121,680

2 9457357 886950
Єфіменко Богдан Володимирович 47282358 TM 30.06.2014 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Високотехнологічни
й комп'ютерний 
інжиніринг

125,216

3 9367171 886950
Коваленко Микола Олегович 46206292 TM 31.05.2014 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

Високотехнологічни
й комп'ютерний 
інжиніринг

124,696
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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 «11»  серпня 2021 року 
№ 301/с

133 Галузеве машинобудування Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 9410048 886957

Ковальчук Євгеній Валерійович 52234631 TM 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0293874; 2021р. 
- 0293874; 
2021р. - 
0293874

Комп'ютерне 
конструювання 
мехатронних систем

123,901
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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 «11»  серпня 2021 року 
№ 301/с

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 9354820 886989

Шленчак Анастасія Ярославівна 52724735 TM 26.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0103898; 2021р. 
- 0103898; 
2021р. - 
0103898

Робототехніка та 
комп'ютеризовані 
системи управління

189,332
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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 «11»  серпня 2021 року 
№ 301/с

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 8807503 941239

Костюченко Віктор Іванович 587553 C 17.06.1989 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

2021р. - 
0331526; 2021р. 
- 0331526; 
2021р. - 
0331526

Промислове та 
цивільне 
будівництво

122,928
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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 «11»  серпня 2021 року 
№ 301/с

274 Автомобільний транспорт Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 8931334 819620

Дідківський Богдан Сергійович 52166510 TM 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0185233; 2021р. 
- 0185233; 
2021р. - 
0185233

Автомобільний 
транспорт

122,628
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