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

 
НАКАЗ № 231-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 ІНФОРМАЦІЙНО-КОМПЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
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 2011р.» 

 
НАКАЗУЮ: 

 
§ 1 

Зарахувати студентами денної форми навчання факультету  
інформаційно-комп´ютерних технологій на навчання за рахунок коштів 
фізичних, юридичних осіб для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня 
магістра за спеціальністю 8.05010301«Програмне забезпечення систем» 
вступників, які успішно пройшли фахові вступні випробування та склали вступні 
екзамени з іноземної мови і рекомендовані для зарахування: 

1. За конкурсом: 
 

1.  Верещака Ольга Олександрівна
2.  Конахевич Костянтин Сергійович
3.  Кусторовський Євген Миколайович 
4.  Петришин Олександр Володимирович 
5.  Свірський Артем Олександрович
6.  Стельмах Василь Васильович
7.  Стулова Олена Сергіївна

Всього : 7 осіб 
 
 

§ 2 
Зарахувати студентами денної форми навчання факультету 

інформаційно-комп’ютерних технологій на навчання за рахунок коштів 
фізичних, юридичних осіб для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста за спеціальністю 7.05010301«Програмне забезпечення систем» 
вступників, які успішно пройшли фахові вступні випробування та рекомендовані 
для зарахування: 
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1. За конкурсом: 

 
1.  Бігдаш Богдан Геннадійович
2.  Горшкальов Олег Сергійович
3.  Грищук Віталій Леонідович
4.  Єфимович Юрій Петрович
5.  Іванюк Олександр Андрійович
6.  Макарчук Кирило Леонідович
7.  Мекокішвілі Давід Віталійович
8.  Мухін Михайло Євгенович
9.  Одікадзе Андрій Олегович
10.  Трибель Артем Костянтинович
11.  Харченко Євгеній Олександрович 

Всього 11 осіб 
 
 
 

§ 3 
Зарахувати студентами денної форми навчання факультету 

інформаційно-комп’ютерних технологій на навчання за рахунок коштів 
фізичних, юридичних осіб для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня 
магістра за спеціальністю  8.05020101 «Комп’ютеризовані системи управління 
та автоматика” вступників, які успішно пройшли фахові вступні випробування та 
склали вступні екзамени з іноземної мови і рекомендовані для зарахування: 

1.За конкурсом: 
1.  Граф Марина Сергіївна 

Всього 1 особа 
 
 

§ 4 
Зарахувати студентами денної форми навчання факультету 

інформаційно-комп’ютерних технологій на навчання рахунок коштів 
фізичних, юридичних осіб для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста за спеціальністю 7.05020101 «Комп’ютеризовані системи 
управління та автоматика” вступників, які успішно пройшли фахові вступні 
випробування та рекомендовані для зарахування: 

1.За конкурсом: 
1.  Зайченко Павло Олегович 
2.  Кириленко Ярослав Олександрович 
3.  Маліновський Олександр Вікторович 

Всього 3 особи 
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§ 5 
Зарахувати студентами денної форми навчання факультету 

інформаційно-комп’ютерних технологій на навчання за державним рахунок 
коштів фізичних, юридичних осіб для отримання освітньо-кваліфікаційного 
рівня магістра за спеціальністю 8.05020201 «Автоматизоване управління 
технологічними процесами» вступників, які успішно пройшли фахові вступні 
випробування та склали вступні екзамени з іноземної мови і рекомендовані для 
зарахування: 

1. За конкурсом: 
1.  Аблаєв Олександр  Вікторович 

Всього 1 особа 
 

 
 

§ 6 
Зарахувати студентами денної форми навчання факультету 

інформаційно-комп’ютерних технологій на навчання за рахунок коштів 
фізичних, юридичних осіб для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста за спеціальністю 7.05020201 «Автоматизоване управління 
технологічними процесами» вступників, які успішно пройшли фахові вступні 
випробування та рекомендовані для зарахування: 

1. За конкурсом: 
 

1.  Гулик Павло Ігорович 
2.  Яньшинов Володимир Миколайович 

Всього 2 особи 
 
 
 

§ 7 
Зарахувати студентами денної форми навчання факультету 

інформаційно-комп’ютерних технологій на навчання за рахунок коштів 
фізичних, юридичних осіб для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня 
магістра за спеціальністю  8.05090101 «Радіотехніка» вступників, які успішно 
пройшли фахові вступні випробування та склали вступні екзамени з іноземної мови 
і рекомендовані для зарахування: 

1. За конкурсом: 
1. Ковальчук Олександр Анатолійович 
2. Кошин Олег Васильович 
Всього 2 особи 

 
 



4 
 

 
§ 8 

Зарахувати студентами денної форми навчання факультету 
інформаційно-комп’ютерних технологій на навчання за рахунок коштів 
фізичних, юридичних осіб для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста за спеціальністю 7.05090101«Радіотехніка» вступників, які успішно 
пройшли фахові вступні випробування та рекомендовані для зарахування: 

1. За конкурсом: 
1.  Гаврилюк Денис Іванович 
2.  Гжибовський Сергій Вікторович 
3.  Коблюк Олександр Олександрович 
4.  Ліпатов Ігор Ігорович 
5.  Савлук Сергій Іванович 
6.  Свиденюк Олександр Сергійович 

Всього 6 осіб 
 
 

§ 9 
Зарахувати студентами денної форми навчання факультету 

інформаційно-комп’ютерних технологій на навчання за рахунок коштів 
фізичних, юридичних осіб для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста за спеціальністю 7.05090303 «Технології та засоби телекомунікації» 
вступників, які успішно пройшли фахові вступні випробування та рекомендовані 
для зарахування: 

За конкурсом: 
1.  Башинський Максим Йосипович 
2.  Козлов Іван Іванович 
3.  Лайчук Марія Сергіївна 
4.  Пантелеймонов Володимир Миколайович 
5.  Туринський Олексій Васильович 
6.  Харченко Тимофій Юрійович 
7.  Шевченко Олександр Ігорович 

Всьог 7 осіб 
 
 
 

§ 10 
Зарахувати студентами денної форми навчання факультету 

інформаційно-комп’ютерних технологій на навчання за рахунок коштів 
фізичних, юридичних осіб для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня 
магістра за спеціальністю  8.05090204 «Біотехнічні та медичні апарати і 
системи» вступників, які успішно пройшли фахові вступні випробування та склали 
вступні екзамени з іноземної мови і рекомендовані для зарахування: 
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1. За конкурсом: 
1.  Стець Євгеній Вікторович 
Всього 1 особа 

 
 

§ 11 
Зарахувати студентами денної форми навчання факультету 

інформаційно-комп’ютерних технологій на навчання за рахунок коштів 
фізичних, юридичних осіб для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста за спеціальністю 7.05090204 «Біотехнічні та медичні апарати і 
системи»  вступників, які успішно пройшли фахові вступні випробування та 
рекомендовані для зарахування: 

1. За конкурсом: 
1. Ванат Євген Йосипович 
2. Мельник Юрій Миколайович 
3. Поліщук Олег Петрович 
4. Пріщенко Ігор Олександрович 
5. Туровська Іванна Валеріївна 
6. Хілінський Костянтин Анатолійович 

Всього 6 осіб 
 

Ректор ЖДТУ          П.П. Мельничук  
 
 
Проект наказу вносить: Погоджено: 
 Начальник ВК 
Декан ФІКТ  
О.Г.Болотній Начальник ПФВ 
  
Погоджено:  
  
Проректор з науково-педагогічної роботи Г.М. Виговський 
  
  
Проректор з науково-педагогічної роботи та соціального 
розвитку 

В.В. Євдокимов 

  
  
Відповідальний секретар 
приймальної комісії 
 

О.Г. Денисюк 

Студентський ректор А.О.Сладковська 
 


