
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 «09» вересня 2022 року №341/с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Державний університет "Житомирська 
політехніка" у 2022 році та рішення приймальної комісії від «07» вересня 2022 
року, протокол №33,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «12» вересня 2022 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного (регіонального) 
бюджету згідно з додатком.
      Додаток: на 4 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 «09»  вересня 2022 року 
№ 341/с

121 Інженерія програмного забезпечення Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 10942627 989150
Батюк Богдан Олександрович 068648 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0344397 Інженерія 
програмного 
забезпечення

147,000

2 10689044 989150
Березюк Олексій Віталійович 041449 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0241760 Інженерія 
програмного 
забезпечення

159,000

3 10754888 989150
Кушер Дмитро Євгенович 068638 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0224791; 2022р. - 
0318156

Інженерія 
програмного 
забезпечення

149,500

4 11242668 989150
Перехватова Алевтина Олександрівна 043960 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0482690 Інженерія 
програмного 
забезпечення

145,500

1



5 10517850 989150
Струк Вікторія Віталіївна 035747 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0425082 Інженерія 
програмного 
забезпечення

152,500

6 10689040 989150
Третяк Віктор Вікторович 041447 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0246346 Інженерія 
програмного 
забезпечення

137,000

2



               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 «09»  вересня 2022 року 
№ 341/с

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 10829417 109295
6

Хомік Богдан Олегович 43590105 TM 31.05.2012 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0344294 Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані 
технології

151,000

3



               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 «09»  вересня 2022 року 
№ 341/с

274 Автомобільний транспорт Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 10501399 109297
3

Волинець Василь Миколайович 080179 E15 26.06.2015 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Автомобільний 
транспорт

139,000

2 10498452 109297
3

Шмаркатюк Микола Сергійович 013992 E18 24.02.2018 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Автомобільний 
транспорт

138,000

4


