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

Форма № Н-1.03.2

ДОДАТОК
до наказу про зарахування на навчання
ДЕРЖАВНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
«ЖИТОМИРСЬКА
ПОЛІТЕХНІКА»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

рік та номери
сертифікатів
зовнішнього
незалежного
оцінювання/єдин
ого вступного
іспиту/єдиного
фахового
вступного
випробування

назва
спеціалізацій,
освітніх
програм в
межах
спеціальності

конкурсний бал

8

9

10

по батькові

1

вечірня

ім'я

2

за кошти державного
бюджету

Доктор філософії

прізвище

1

державна

ID конкурсної пропозиції в
ЄДЕБО

№
п/п

№ заяви в ЄДЕБО

071 Облік і оподаткування

Додаток до наказу від 13.09.2021 р. № 26/А

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

3

4

5

6

7

Думущі

Ірина

Пантеліївна

Диплом спеціаліста ВЕ
№002572, 21.06.1996 р.

172,28

Форма № Н-1.03.2

ДОДАТОК
до наказу про зарахування на навчання
ДЕРЖАВНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
«ЖИТОМИРСЬКА
ПОЛІТЕХНІКА»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

3

по батькові

2

ім'я

ID конкурсної пропозиції в
ЄДЕБО

1

1

державна

прізвище

№
п/п

№ заяви в ЄДЕБО

073 Менеджмент

Додаток до наказу від 13.09.2021 р. № 26/А
за кошти державного
бюджету

Доктор філософії

вечірня

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/єдин
ого вступного
іспиту/єдиного
фахового
вступного
випробування

назва
спеціалізацій,
освітніх
програм в
межах
спеціальності

8

9

4

5

6

7

Таргоня

Катерина

Олександрівна

Диплом магістра М 20
№118247 від 31.12.2020 р.

конкурсний бал

10

170,00

ЗАТВЕРДЖЕНО
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Форма № Н-1.03.2

ДОДАТОК
до наказу про зарахування на навчання
ДЕРЖАВНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
«ЖИТОМИРСЬКА
ПОЛІТЕХНІКА»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

рік та номери
сертифікатів
зовнішнього
незалежного
оцінювання/єдин
ого вступного
іспиту/єдиного
фахового
вступного
випробування

назва
спеціалізацій,
освітніх
програм в
межах
спеціальності

конкурсний бал

8

9

10

по батькові

1

вечірня

ім’я

2

за кошти державного
бюджету

Доктор філософії

прізвище

1

державна

ID конкурсної пропозиції в
ЄДЕБО

№
п/п

№ заяви в ЄДЕБО

121 Інженерія програмного
забезпечення

Додаток до наказу від 13.09.2021 р. № 26/А

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

3

4

5

6

7

Павлюк

Денис

Юрійович

Диплом магістра М20
№120344, 31.12.2020 р.

154,40
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Форма № Н-1.03.2

ДОДАТОК
до наказу про зарахування на навчання
ДЕРЖАВНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
«ЖИТОМИРСЬКА
ПОЛІТЕХНІКА»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
281 Публічне управління та
адміністрування

конкурсний бал

8

9

10

3

4

5

6

7

1

Величко

Михайло

Володимирович

2

Ткаченко

Андрій

Вікторович

Диплом спеціаліста ТМ
№23606847, 31.01.2004 р.
Диплом магістра М20
№064497, 29.02.2020 р.)

№ заяви в ЄДЕБО

по батькові

назва
спеціалізацій,
освітніх
програм в
межах
спеціальності

ім’я

рік та номери
сертифікатів
зовнішнього
незалежного
оцінювання/єдин
ого вступного
іспиту/єдиного
фахового
вступного
випробування

прізвище

вечірня

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

№
п/п

1

2

за кошти державного
бюджету

Доктор філософії

ID конкурсної пропозиції в
ЄДЕБО

державна

Додаток до наказу від 13.09.2021 р. № 26/А

173,99
179,20

