
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 №302/c

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 денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 13 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 
№ 302/c

051 Економіка Державна Бакалавр Денна 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 9031423 855342
Конончук Діана Євгенівна 086029 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0243608; 2020р. 
- 0243608

Цифрова економіка 146,000

2 8752184 855342
Латка Софія Віталіївна 077878 E21 03.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0234593; 2020р. 
- 0234593

Цифрова економіка 148,250
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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 
№ 302/c

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Бакалавр Денна 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 9740795 902848
Вікарій Анастасія Андріївна 111488 E21 15.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0155270; 2020р. 
- 0242668

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

130,750

2 9186889 902848
Слободянюк Артем Олександрович 077918 E21 03.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0241386; 2020р. 
- 0241386

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

149,250

3 9866322 902848
Соколовська Руслана Анатоліївна 062253 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0155000; 2019р. 
- 0155000

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

138,750
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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 
№ 302/c

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Бакалавр Денна 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 9173177 852331
Вітюк Олександр Юрійович 077821 E21 03.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0231337; 2020р. 
- 0231337

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

146,250

2 8751751 852331
Домбровська Катерина Анатоліївна 058534 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0223228; 2020р. 
- 0223228

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

150,000

3 8809443 852331
Закусило Анастасія Вячеславівна 058536 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0223041; 2020р. 
- 0223041

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

147,750

4 8869661 852331
Король Діана Вячеславівна 069044 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0250906; 2020р. 
- 0250906

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

157,750
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5 8741913 852331
Мерзлікін Дмитро Євгенійович 069049 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0247470; 2020р. 
- 0247470

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

135,750

6 9606382 852331
Пилипас Єгор Володимирович 085994 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0240661; 2020р. 
- 0240661

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

139,250

7 9544274 852331
Цихурська Віта Леонідівна 085989 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0250414; 2020р. 
- 0250414

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

139,500

8 9221011 852331
Шулятецький Ростислав Сергійович 077965 E21 03.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0242793; 2020р. 
- 0242793

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

135,500

9 9070780 852331
Шуст Денис Сергійович 064066 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0267848; 2019р. 
- 0267848

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

137,500

10 9718993 852331
Яценко Катерина Михайлівна 069139 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0248707; 2021р. 
- 0331256

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

155,250
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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 
№ 302/c

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Державна Бакалавр Денна 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 9423555 850049
Концемал Анна Олександрівна 047016 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0274260; 2020р. 
- 0318999

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

142,750

2 9094433 850049
Ренчковська Вікторія Леонідівна 077942 E21 03.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0240276; 2020р. 
- 0240276

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

149,000
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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 
№ 302/c

101 Екологія Державна Бакалавр Денна 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 9717313 866983
Кислицький Віталій Ігорович 058401 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0159730; 2019р. 
- 0159730

Екологія 129,000
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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 
№ 302/c

121 Інженерія програмного забезпечення Державна Бакалавр Денна 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 8919193 931005
Аршулік Леонід Сергійович 064127 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0226279; 2018р. 
- 0226279

Інженерія 
програмного 
забезпечення

119,750
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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 
№ 302/c

121 Інженерія програмного забезпечення Державна Бакалавр Денна 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 9322617 854939
Гоголюк Богдан Віталійович 062497 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0150378; 2019р. 
- 0150378

Інженерія 
програмного 
забезпечення

147,500
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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 «11»  серпня 2021 року 
№ 302/c

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології Державна Бакалавр Денна 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 8774432 930832

Шабельник Вадим Романович 059254 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0176181; 2018р. 
- 0223352

Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані 
технології

132,250
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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 
№ 302/c

183 Технології захисту навколишнього 
середовища Державна Бакалавр Денна 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 9387059 833490
Теплюк Наталія Віталіївна 17778417 TM 08.05.2002 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Технології захисту 
навколишнього 
середовища

124,500
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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 «11»  серпня 2021 року 
№ 302/c

184 Гірництво Державна Бакалавр Денна 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 9027386 828387
Лісовський Олександр Юрійович 094860 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0171051; 2019р. 
- 0171051

Гірництво 115,500

2 9798627 828387
Перехожук Микола Васильович 082152 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0036818; 2021р. 
- 0368792

Гірництво 117,250
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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 
№ 302/c

274 Автомобільний транспорт Державна Бакалавр Денна 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 8944057 924252
Вучкан Максим Іванович 029398 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0315759; 2019р. 
- 0315759

Автомобільний 
транспорт

122,750
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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 
№ 302/c

274 Автомобільний транспорт Державна Бакалавр Денна 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 9968704 819623
Муравйов Вадим Вячеславович 023584 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0322433; 2019р. 
- 0322433

Автомобільний 
транспорт

150,250

2 8789953 819623
Петрушевський Дмитро Вікторович 023574 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0369209; 2021р. 
- 0369209

Автомобільний 
транспорт

134,000

3 8791113 819623
Петрушевський Максим Вікторович 023575 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0369244; 2021р. 
- 0369244

Автомобільний 
транспорт

128,750
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