
МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  УКРАЇНИ 
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
НАКАЗ № _226-c_  

 «_18_»   липня   2011 р.                   м. Житомир 
 

Про зарахування студентів денної форми навчання для отримання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістра та спеціаліста у 2011 році 

 
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 

ДЕННА ФОРМА 
 

Згідно з рішенням приймальної комісії Житомирського державного 
технологічного університету від 18 липня 2011 р., протокол № 19 та 
відповідно до «Правил прийому до Житомирського державного 
технологічного університету у 2011 році» 

 
НАКАЗУЮ: 

 
§ 1 

Зарахувати студентами денної форми навчання факультету  економіки та 
менеджменту на навчання за державним замовленням для отримання 
освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 8.03050401 
“Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)” вступників, які 
успішно пройшли фахові вступні випробування та склали вступні екзамени з 
іноземної мови і рекомендовані до зарахування: 

1. Поза конкурсом: 
- за квотою прийому іноземних громадян до вищих навчальних закладів на 

2011 рік (лист МОН, молоді та спорту України від 02.06.11р., 1/9-427): 
 

1. Бадан Христина Анатоліївна 
Всього 1 особа 

 
- особа, якій відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке 
право: 

1. Мельниченко Олена Анатоліївна  
Всього 1 особа 

 
2. За конкурсом: 

 
1.  Гриценко Ольга Ігорівна 

2.  Дутковська Аліна Анатоліївна 

3.  Єрмак Людмила Олександрівна 

Всього 3 особи 



§ 2 
Зарахувати студентами денної форми навчання факультету економіки та 

менеджменту на навчання за державним замовленням для отримання 
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 7.03050401 
“Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)” вступників, які 
успішно пройшли фахові вступні випробування та рекомендовані до зарахування: 

1. За конкурсом: 
 

1.  Мала Аліна Вікторівна 

2.  Мовчанов Артем Ігорович 

3.  Остапчук Тетяна Миколаївна 

4.  Соколовська Тетяна Володимирівна 

5.  Таможська Тетяна Олегівна 

Всього 5 осіб 
 
 

§ 3 
 

Зарахувати студентами денної форми навчання факультету  економіки та 
менеджменту на навчання за державним замовленням для отримання 
освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 8.03060101 
“Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)” 
вступників, які успішно пройшли фахові вступні випробування та склали вступні 
екзамени з іноземної мови і рекомендовані до зарахування: 

 
1. За конкурсом: 

 
1.  Беспальчук Іван Михайлович 
2.  Гальчин Олена Володимирівна 
3.  Олійник Сергій Олегович 
4.  Темборовська Ірена Валеріївна 
Всього 4 особи 

 
 

§ 4 
 

Зарахувати студентами денної форми навчання факультету економіки та 
менеджменту на навчання за державним замовленням для отримання 
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 7.03060101 
“Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)” 



вступників, які успішно пройшли фахові вступні випробування та рекомендовані 
до зарахування: 

1. Поза конкурсом: 
 

- особа, з числа дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
віком від 18 до 23 років: 
 

1. Титаренко Олександр Володимирович 
Всього 1 особа 

 
2. За конкурсом: 

 
1.  Куліш Анастасія Сергіївна 
2.  Сохацька Анна Сергіївна 
3.  Флячинська Тетяна Валентинівна 
Всього 3 особи 

 
 

§ 5 
 

Зарахувати студентами денної форми навчання факультету економіки та 
менеджменту на навчання за державним замовленням для отримання 
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 7.03050501 
“Управління персоналом та економіка праці” вступників, які успішно пройшли 
фахові вступні випробування та рекомендовані до зарахування: 

 
1. Поза конкурсом: 
- особа, якій відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке 
право: 

 
1. Данилюк Сергій Іванович 
Всього 1 особа 

 
2. За конкурсом: 

 
1.  Мельник Анна Сергіївна 

2.  Котвіцька Ольга Миколаївна 

3.  Ревенко Анна Анатоліївна 

4.  Таргонська Наталія Олександрівна 

5.  Шитікова Ольга Леонідівна 



6.  Яремчук Надія Володимирівна 

Всього 6 осіб 
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