
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 №305/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 2 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 8 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 
№ 305/c

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 9730587 946667
Дрозд Лариса Анатоліївна 098573 E17 30.06.2017 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0340647; 2021р. 
- 0340647

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

135,500

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 «11»  серпня 2021 року 
№ 305/c

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 9735649 946518
Боровська Зоряна Олександрівна 077849 E21 03.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0230306; 2020р. 
- 0230306

Менеджмент 141,750

2 9755544 946518
Галанзовська Ірина Володимирівна 014005 E21 26.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0149690; 2019р. 
- 0149690

Менеджмент 166,750

3 10145084 946518
Данилюк Ася Альбертівна 30715235 TM 30.01.2007 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Менеджмент 174,000

4 10150684 946518 Ковальчук Руслан Андрійович 042276 AP 17.11.2000 Диплом 
молодшого спеціаліста

Менеджмент 148,000

5 9563511 946518
Самчук Сергій Валентинович 32067868 TM 11.06.2007 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0357370; 2021р. 
- 0357370

Менеджмент 147,500

2



6 10150203 946518
Слобожан Наталія Дмитрівна 020115 E15 30.06.2015 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Менеджмент 150,500

7 10146518 946518
Стеценко Іван Сергійович 036537 E17 30.06.2017 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Менеджмент 158,500

8 10147447 946518
Тимченко Мирослава Михайлівна 098661 E17 30.06.2017 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Менеджмент 157,750

9 10148171 946518
Цвіжук Ілона Борисівна 003306 E18 30.01.2018 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Менеджмент 158,750

10 9638457 946518
Шнайдер Анна Олегівна 006946 E19 30.01.2019 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0363126; 2021р. 
- 0363126

Менеджмент 138,500

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 «11»  серпня 2021 року 
№ 305/c

122 Комп'ютерні науки 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 8774673 945206
Мацюк Анна Русланівна 005887 E21 26.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0146904; 2018р. 
- 0146904

Комп'ютерна 
графіка та розробка 
ігор

131,500

4



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 
№ 305/c

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 8758509 945036

Галяновський Данило Олегович 43281314 TM 31.05.2012 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані 
технології

134,500

2 8748991 945036

Демченко Микола Петрович 45729739 TM 27.06.2013 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані 
технології

156,750

3 8840108 945036

Тимошенко Андрій Вікторович 104360 E17 30.06.2017 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0371548; 2021р. 
- 0371548

Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані 
технології

139,500

5



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 
№ 305/c

152 Метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка 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 10120615 947585

Зичук Павло Миколайович 27903694 TM 24.06.2005 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0378664; 2021р. 
- 0378664

Комп'ютеризовані 
інформаційно-
вимірювальні 
системи

117,000

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 
№ 305/c

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 10118500 947528
Зичук Павло Миколайович 27903694 TM 24.06.2005 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0378664; 2021р. 
- 0378664

Автомобільний 
транспорт

133,000

7



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 
№ 305/c

281 Публічне управління та 
адміністрування 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 10185734 947668
Придатченко Олександра Сергіївна 43993367 HK 31.01.2013 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0340785; 2021р. 
- 0340785

Публічне 
управління та 
адміністрування

123,000

8


