
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 «10» вересня 2022 року №346/с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Державний університет "Житомирська 
політехніка" у 2022 році та рішення приймальної комісії від «09» вересня 2022 
року, протокол №35,

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 23 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 «10»  вересня 2022 року 
№ 346/с

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/ 

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 10704186 105350
4

Котвицький Роман Олександрович 080183 E22 06.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0108917 Цифрова 
економіка

118,000

1



               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 «10»  вересня 2022 року 
№ 346/с

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/ 

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 10475458 991115
Сич Ігор Сергійович 076913 E22 06.07.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0113360 Цифрова 
економіка

129,000

2 10589025 991115
Талько Аліна Русланівна 041462 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0080587 Цифрова 
економіка

141,500

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 «10»  вересня 2022 року 
№ 346/с

071 Облік і оподаткування 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 10491288 105456
7

Вінцевіч Сергій Михайлович 000687 A22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
бакалавра

2020р. - 0079570 Облік і 
оподаткування

109,500

2 10491234 105456
7

Мельник Микола Дмитрович 000683 A22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
бакалавра

2020р. - 0183183 Облік і 
оподаткування

147,000

3 10488236 105456
7

Степура Валентина Костянтинівна 000685 A22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
бакалавра

2020р. - 0184691 Облік і 
оподаткування

106,500

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 «10»  вересня 2022 року 
№ 346/с

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/ 

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 10540481 989005

Мазур Вікторія Володимирівна 043712 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0178742 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

123,500

4



               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 «10»  вересня 2022 року 
№ 346/с

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/ 

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 10496918 987387

Акімова Дарія Леонідівна 076078 E22 06.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0110089 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

118,500

2 10490891 987387

Багаєва Юлія Ігорівна 077011 E22 06.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0115684 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

120,500

3 10476664 987387

Голуб Назар Арсенович 041465 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0089818 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

139,000

5



4 10481815 987387

Дядьов Дмитро Володимирович 041805 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0105752 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

107,500

5 10501247 987387

Задніпрянець Олександра Володимирівна 076074 E22 06.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0109854 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

132,500

6 11117266 987387

Ковальчук Віталій Олександрович 041483 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0090241 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

136,500

7 10537028 987387

Люшненко Олександра Сергіївна 041487 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0085168 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

124,000

8 10500876 987387

Омельчик Віталіна Сергіївна 041524 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0082035 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

129,500

6



               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 «10»  вересня 2022 року 
№ 346/с

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/ 

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 10829389 105461
4

Баранська Вікторія Леонідівна 076070 E22 06.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0115515 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

130,500

2 10502824 105461
4

Потапенко Вікторія Сергіївна 076850 E22 06.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0114273 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

107,500

3 10497734 105461
4

Сікорський Олексій Іванович 076845 E22 06.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0115184 Підприємництво
, торгівля та 
біржова 
діяльність

126,000

7



               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 «10»  вересня 2022 року 
№ 346/с

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/ 

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 10479566 109195
7

Хацанівський Юрій Володимирович 000588 A22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
бакалавра

2019р. - 0278511; 2020р. - 
0067972

Екологія 119,000

8



               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 «10»  вересня 2022 року 
№ 346/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 11305854 989151
Бігун Владислав Олегович 041452 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0241888 Інженерія 
програмного 
забезпечення

118,500

2 10472677 989151
Петрук Олександр Олександрович 078243 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0229943 Інженерія 
програмного 
забезпечення

141,500

3 10550042 989151
Пільов Денис Андрійович 043952 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0342638 Інженерія 
програмного 
забезпечення

138,000

4 11156808 989151
Прутенко Владислав Сергійович 068747 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0230343 Інженерія 
програмного 
забезпечення

130,000

9



5 11024586 989151
Яценко Вероніка Павлівна 068760 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0129476 Інженерія 
програмного 
забезпечення

139,500

10



               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 «10»  вересня 2022 року 
№ 346/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 11222473 109281
7

Паламарчук Ярослав Олександрович 068751 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0344229 Інженерія 
програмного 
забезпечення

132,500

11



               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 «10»  вересня 2022 року 
№ 346/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 10987279 106593
0

Гайдай Ігор Ярославович 068643 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0335487 Комп'ютерна 
графіка та 
розробка ігор

148,000

2 10761180 106593
0

Кулєшов Дмитро Андрійович 068644 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0344399 Комп'ютерна 
графіка та 
розробка ігор

141,000

3 10709850 106593
0

Логвінчук Володимир Романович 041448 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0248368 Комп'ютерна 
графіка та 
розробка ігор

135,500

4 10856059 106593
0

Паламарчук Олександр Олександрович 041450 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0250792 Комп'ютерна 
графіка та 
розробка ігор

130,500

12



5 10478147 106593
0

Семенець Віктор Дмитрович 043964 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0182342 Комп'ютерна 
графіка та 
розробка ігор

123,000

13



               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 «10»  вересня 2022 року 
№ 346/с

131 Прикладна механіка 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 10479284 989807

Дьошев Сергій Віталійович 047726 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0274289 Високотехнологі
чний 
комп'ютерний 
інжиніринг

122,500

14



               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 «10»  вересня 2022 року 
№ 346/с

133 Галузеве машинобудування 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 11077437 996581

Бех Дмитро Миколайович 029760 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0322675 Комп'ютерне 
конструювання 
мехатронних 
систем

131,000

2 10614266 996581

Копаниця Ілля Володимирович 041344 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0345372 Комп'ютерне 
конструювання 
мехатронних 
систем

128,500

3 11395115 996581

Нагорний Максим Миколайович 041347 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0393750 Комп'ютерне 
конструювання 
мехатронних 
систем

125,000

15



4 10474941 996581

Невмержицький Василь Сергійович 041311 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0337162 Комп'ютерне 
конструювання 
мехатронних 
систем

126,500

5 10475918 996581

Поліщук Сімон Павлович 047704 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0272671 Комп'ютерне 
конструювання 
мехатронних 
систем

114,000

6 10493016 996581

Прокуратор Максим Андрійович 041346 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0250935 Комп'ютерне 
конструювання 
мехатронних 
систем

125,500

7 10613570 996581

Святецький Владислав Володимирович 041333 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0337500 Комп'ютерне 
конструювання 
мехатронних 
систем

132,000

8 10801822 996581

Станіславський Дмитро Юрійович 009073 E22 28.02.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0299599 Комп'ютерне 
конструювання 
мехатронних 
систем

129,500

16



               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 «10»  вересня 2022 року 
№ 346/с

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/ 

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 10480861 980983

Білоусов Дмитро Олександрович 068690 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0222499 Автоматизація 
та комп'ютерно-
інтегровані 
технології

119,000

2 11061247 980983

Васіцький Даніл Русланович 068699 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0222780 Автоматизація 
та комп'ютерно-
інтегровані 
технології

124,000

3 10689574 980983

Коротя Євгеній Юрійович 068702 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0226158 Автоматизація 
та комп'ютерно-
інтегровані 
технології

114,500

17



4 10784020 980983

Павлюк Владислав Віталійович 064130 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0433446 Автоматизація 
та комп'ютерно-
інтегровані 
технології

122,000

5 10606184 980983

Фесенко Владислав Володимирович 048741 E22 24.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0047601 Автоматизація 
та комп'ютерно-
інтегровані 
технології

131,500

18



               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 «10»  вересня 2022 року 
№ 346/с

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/ 

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 10829969 106544
9

208-6952281 Андрій Олександрович 000590 A22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
бакалавра

2020р. - 0160094 Технології 
захисту 
навколишнього 
середовища

119,000

19



               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 «10»  вересня 2022 року 
№ 346/с

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/ 

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 10479455 109200
8

Острогляд Максим Олександрович 000589 A22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
бакалавра

2019р. - 0143106 Технології 
захисту 
навколишнього 
середовища

138,000

2 10829425 109200
8

Черевко Максим Леонідович 000591 A22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
бакалавра

2020р. - 0174409 Технології 
захисту 
навколишнього 
середовища

112,000

20



               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 «10»  вересня 2022 року 
№ 346/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 10747333 106546
4

Дем`янчук Андрій Андрійович 000392 A22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
бакалавра

2022р. - 0451314 Гірництво 115,500

2 10601891 106546
4

Кукицяк Роман Васильович 000390 A22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
бакалавра

2022р. - 0322026 Гірництво 135,500

3 10691749 106546
4

Щербина Максим Іванович 000388 A22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
бакалавра

2020р. - 0156019; 2022р. - 
0021955

Гірництво 134,500

21



               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 «10»  вересня 2022 року 
№ 346/с

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/ 

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 10713777 105673
3

Балабанов Дмитро Олександрович 047665 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0275477 Автомобільний 
транспорт

151,000

2 10510016 105673
3

Безверхий Ярослав Романович 047689 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0275638 Автомобільний 
транспорт

103,000
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               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 «10»  вересня 2022 року 
№ 346/с

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/ 

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 10482297 970312
Гурський Олександр Леонідович 024905 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0226749 Автомобільний 
транспорт

124,000

2 10544473 970312
Денисюк Олександр Анатолійович 054538 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0174920 Автомобільний 
транспорт

126,500

3 11017700 970312
Проволовський Олександр Анатолійович 047648 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0074465 Автомобільний 
транспорт

124,500
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