
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.1
Житомирський  агротехнічний  коледж 

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ЖИТОМИР

(населений пункт)

від «31» серпня 2020 року №238у

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Житомирський агротехнічний коледж у 2020 
році та рішення приймальної комісії від «31» серпня 2020 року, протокол №42,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2020 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 3 арк.

Директор Тимошенко М.М.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Житомирський агротехнічний 
коледж

Додаток до наказу від «31»  серпня 2020 року 
№ 238у

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Фаховий молодший бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8407850 797575

Бабічев Олександр Миколайович 28699550 TM 24.06.2006 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Освітньо-
професійна 
програма 
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка у 
сфері передвищої 
освіти

406

2 8408588 797575

Євдощук Юрій Анатолійович 003276 MH 20.06.1996 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Освітньо-
професійна 
програма 
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка у 
сфері передвищої 
освіти

486

1



3 8410700 797575

Заінчковський Юрій Анатолійович 11394144 TM 19.06.1999 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Освітньо-
професійна 
програма 
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка у 
сфері передвищої 
освіти

345

4 8406399 797575

Конончук Сергій Григорійович 49643469 TM 24.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0220697 Освітньо-
професійна 
програма 
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка у 
сфері передвищої 
освіти

378,75

5 8407026 797575

Кукса Максим Борисович 26891758 XM 25.06.2005 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Освітньо-
професійна 
програма 
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка у 
сфері передвищої 
освіти

357

2



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Житомирський агротехнічний 
коледж

Додаток до наказу від «31»  серпня 2020 року 
№ 238у

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Фаховий молодший бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

номери 
сертифікатів 
ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8286850 797304

Рудяківський Ярослав Ігорович 41033415 TM 30.06.2011 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Освітньо-
професійна 
програма 
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка у 
сфері передвищої 
освіти

255

3


