
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.1
Державний  університет  "Житомирська  політехніка" 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ЖИТОМИР

(населений пункт)

від «06» вересня 2022 року №325/с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Державний університет "Житомирська 
політехніка" у 2022 році та рішення приймальної комісії від «06» вересня 2022 
року, протокол №32,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «12» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 7 арк.

Ректор Віктор ЄВДОКИМОВ
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «06»  вересня 2022 року 
№ 325/с

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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10764879 989149

Опанасюк Віктор Сергійович 53099403 TM 31.05.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0264355 Інженерія 
програмного 
забезпечення

175,000

2 11099865 989149

Охрименко Олександр Олександрович 53097277 TM 27.05.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0142142 Інженерія 
програмного 
забезпечення

162,400

3 11228305 989149

Проховська Юлія Віталіївна 53099448 TM 31.05.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0259664 Інженерія 
програмного 
забезпечення

139,300

1



4 11231830 989149

Царук Катерина Андріївна 53087378 TM 27.05.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0137985 Інженерія 
програмного 
забезпечення

162,200

5 11399010 989149

Яцюк Ліна Вячеславівна 53089520 TM 27.05.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0318779 Інженерія 
програмного 
забезпечення

143,100

2
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               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «06»  вересня 2022 року 
№ 325/с

122 Комп'ютерні науки 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10995288 100284
6

Артемчук Микола Олегович 53082966 TM 07.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0156769 Комп'ютерна 
графіка та 
розробка ігор

141,900

2 10845160 100284
6

Грушевицький Валерій Віталійович 53087254 TM 27.05.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0159980 Комп'ютерна 
графіка та 
розробка ігор

152,100

3 10566920 100284
6

Кіянець Анастасія Олександрівна 53092867 TM 31.05.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0051398 Комп'ютерна 
графіка та 
розробка ігор

158,800

3



4 10649592 100284
6

Міняйло Олександр Сергійович 53087153 TM 27.05.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0269503 Комп'ютерна 
графіка та 
розробка ігор

160,700

4
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               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «06»  вересня 2022 року 
№ 325/с

125 Кібербезпека 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11179952 970677

Ільницький Мирослав Максимович 53089287 TM 27.05.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0139139 Кібербезпека 148,800

2 10753561 970677

Суховецький Артем Олександрович 53087037 TM 27.05.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0318939 Кібербезпека 154,800

5
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               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «06»  вересня 2022 року 
№ 325/с

126 Інформаційні системи та 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11109920 100604
9

Дев`ятко Захар Олександрович 53087453 TM 27.05.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0260379 Системи бізнес-
аналітики

155,800

6
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               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               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 «06»  вересня 2022 року 
№ 325/с

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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11381090 108839
8

Устимович Іван Леонідович 28070994 TM 27.06.2005 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Гірництво 0,000

7


