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

НАКАЗ № 233-с  
 « 18 »   липня   2011 р.                   м. Житомир 
Про зарахування студентів денної форми навчання для отримання освітньо-

кваліфікаційного рівня магістра та спеціаліста у 2011 році 
 

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ 
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  інженерної 
механіки на навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб для 
отримання освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю  
8.0707010 “Автомобілі та автомобільне господарство” вступників, які успішно 
пройшли фахові вступні випробування та склали вступні екзамени з іноземної 
мови і рекомендовані для зарахування: 

 
1. За конкурсом: 
1 Богайчук Олександр Володимирович 
2 Кравчук  Дмитро  Анатолійович 
3 Кулик  Максим  Сергійович 
4 Михайленко Василь Миколайович 
   4 особи 

§ 2 
         Зарахувати студентами денної форми навчання факультету  інженерної 
механіки на навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб для 
отримання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю  
7.05050201 “Технологія машинобудування” вступників, які успішно пройшли 
фахові вступні випробування і рекомендовані для зарахування: 

 
1.За конкурсом: 
1 Манаков Павло Олександрович 
2 Могильницький Сергій Олександрович 
3 Чепель Віталій Іванович 
   3 особи 

§ 3 
         Зарахувати студентами денної форми навчання факультету  інженерної 
механіки на навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб для 
отримання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю  



7.05050301 „Металорізальні верстати та системи” вступників, які успішно 
пройшли фахові вступні випробування і рекомендовані для зарахування: 

1. За конкурсом: 
1 Овсійчук Артем Петрович 
   1 особа 

§ 4 
         Зарахувати студентами денної форми навчання факультету  інженерної 
механіки на навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб для 
отримання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 
7.0707010 “Автомобілі та автомобільне господарство” вступників, які успішно 
пройшли фахові вступні випробування і рекомендовані для зарахування: 
 

1. За конкурсом: 
1 Заграбчук  Андрій  Павлович 
2 Калініченко  Андрій  Васильович 
3 Куровський Роман Миколайович 
4 Кучерявенко  Євген  Миколайович 
5 Максимчук Олександр Сергійович 
6 Наумчак Леонід Михайлович 
7 Павлюк  Андрій  Анатолійович 
8 Раковський Віталій Вікторович 
   8 осіб 
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