
 
 

Додаток № ___ 
до протоколу стипендіальної 
комісії Українського  
державного університету 
залізничного транспорту 
 
«__» ___________ 2021 р. № __ 

РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ 
за перший семестр 2020/2021 навчального року 

студентів денної форми здобуття вищої освіти Будівельного факультету Українського державного університету залізничного 
транспорту, які навчаються за державним замовленням за рахунок коштів загального фонду державного бюджету 

 

Спеціальність Залізничний транспорт 
Освітній ступінь бакалавр (скорочений термін навчання) 

 

Рейтинговий бал успішності та його складові № 
з/
п 

Прізвище, ім’я, по батькові Група 
Rекр RЗ Rусп Rакт Rнаук Rгнд RС 

Прим. 

1 Барабаш Крістіна Леонідівна 136-УКЗ-Д20 65,448 8,350 73,798 1,8  1,8 75,598  
2 Лебьодкін Олег Юрійович 136-УКЗ-Д20 58,644 8,525 67,169    67,169  
3 Авдєєв Іван Федорович 136-УКЗ-Д20 55,890 7,550 63,440    63,440  
4 Сидоренко Михайло Віталійович 136-УКЗ-Д20 53,622 6,925 60,547    60,547  
5 Нагорний Сергій Олександрович 136-УКЗ-Д20 53,298 6,100 59,398    59,398  
6 Карпенко Юрій Ігорович 136-УКЗ-Д20 52,488 6,450 58,938    58,938  
7 Берецька Діана Ігорівна 136-УКЗ-Д20 51,840 6,425 58,265    58,265  
8 Малишев Артем Владиславович 136-УКЗ-Д20 50,868 6,200 57,068    57,068  
9 Тертишний Віталій Сергійович 136-УКЗ-Д20 49,572 6,225 55,797    55,797  
Примітка. Умовні скорочення: Rекр - рейтинговий бал екзаменаційних дисциплін та курсових проектів (робіт);  - рейтинговий бал 

залікових дисциплін; Rусп - рейтинговий бал навчання (Rекр + RЗ); Rакт – рейтинговий бал участі у громадському житті та спортивній 
діяльності; Rнаук - рейтинговий бал участі у науковій, науково-технічній діяльності; Rгнд - сумарний рейтинговий бал участі у науковій, 

науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності (Rакт + Rнаук, не може перевищувати 9 балів);  - загальний 
рейтинговий бал успішності (Rусп+ Rгнд). 

Декан Будівельного факультету      Олексій СКОРИК 



 
 

Додаток № ___ 
до протоколу стипендіальної 
комісії Українського  
державного університету 
залізничного транспорту 
 
«__» ___________ 2021 р. № __ 

 
РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ 

за перший семестр 2020/2021 навчального року 
студентів денної форми здобуття вищої освіти Будівельного факультету Українського державного університету залізничного 

транспорту, які навчаються за державним замовленням за рахунок коштів загального фонду державного бюджету 
 

Спеціальність Будівництво та цивільна інженерія 
Освітній ступінь бакалавр (скорочений термін навчання) 

 
Рейтинговий бал успішності та його складові 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові Група 
Rекр RЗ Rусп Rакт Rнаук Rгнд RС 

Прим. 

1. Коваль Олександр Геннадійович 132-БЕС-Д20 61,560 8,175 69,735 9,0  9,0 78,735  

2. Безпалий Микита Валерійович 131-ПЦБ-Д20 53,784 6,460 60,244 1,8  1,8 62,044  

3. Синявський Антон Олександрович 131-ПЦБ-Д20 51,840 6,100 57,940    57,940  

 
Примітка. Умовні скорочення: Rекр - рейтинговий бал екзаменаційних дисциплін та курсових проектів (робіт);  - рейтинговий бал 

залікових дисциплін; Rусп - рейтинговий бал навчання (Rекр + RЗ); Rакт – рейтинговий бал участі у громадському житті та спортивній 

діяльності; Rнаук - рейтинговий бал участі у науковій, науково-технічній діяльності; Rгнд - сумарний рейтинговий бал участі у науковій, 

науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності (Rакт + Rнаук, не може перевищувати 9 балів);  - загальний 

рейтинговий бал успішності (Rусп+ Rгнд). 

 
Декан Будівельного факультету        Олексій СКОРИК 



 
 

Додаток № ___ 
до протоколу стипендіальної 
комісії Українського  
державного університету 
залізничного транспорту 
 
«__» ___________ 2021 р. № __ 

 
РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ 

за перший семестр 2020/2021 навчального року 
студентів денної форми здобуття вищої освіти Будівельного факультету Українського державного університету залізничного 

транспорту, які навчаються за державним замовленням за рахунок коштів загального фонду державного бюджету 
 
 

Спеціальність Прикладна механіка 
Освітній ступінь бакалавр (скорочений термін навчання) 

 
 

Рейтинговий бал успішності та його складові № 
з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові Група 
Rекр RЗ Rусп Rакт Rнаук Rгнд RС 

Прим. 

1. Гайдук Максим Юрійович 121-ОПМ-Д20 65,726 7,080 72,806 1,8  1,8 74,606  

 

Примітка. Умовні скорочення: Rекр - рейтинговий бал екзаменаційних дисциплін та курсових проектів (робіт); RЗ - рейтинговий бал 

залікових дисциплін; Rусп - рейтинговий бал навчання (Rекр + RЗ); Rакт – рейтинговий бал участі у громадському житті та спортивній 

діяльності; Rнаук - рейтинговий бал участі у науковій, науково-технічній діяльності; Rгнд - сумарний рейтинговий бал участі у науковій, 

науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності (Rакт + Rнаук, не може перевищувати 9 балів);  - загальний 

рейтинговий бал успішності (Rусп+ Rгнд). 

 
 
Декан Будівельного факультету        Олексій СКОРИК 



 
 

Додаток № ___ 
до протоколу стипендіальної 
комісії Українського  
державного університету 
залізничного транспорту 
 
«__» ___________ 2021 р. № __ 
 

РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ 
за перший семестр 2020/2021 навчального року 

студентів денної форми здобуття вищої освіти Будівельного факультету Українського державного університету залізничного 
транспорту, які навчаються за державним замовленням за рахунок коштів загального фонду державного бюджету 

 

Спеціальність Галузеве машинобудування 
Освітній ступінь бакалавр (скорочений термін навчання) 

 
 

Рейтинговий бал успішності та його складові № 
з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові Група 
Rекр RЗ Rусп Rакт Rнаук Rгнд RС 

Прим. 

1. Басс Сергій Павлович 122-БКМ-Д20 70,065 7,700 77,765 1,8  1,8 79,565  

 
 

Примітка. Умовні скорочення: Rекр - рейтинговий бал екзаменаційних дисциплін та курсових проектів (робіт);  - рейтинговий бал 

залікових дисциплін; Rусп - рейтинговий бал навчання (Rекр + RЗ); Rакт – рейтинговий бал участі у громадському житті та спортивній 

діяльності; Rнаук - рейтинговий бал участі у науковій, науково-технічній діяльності; Rгнд - сумарний рейтинговий бал участі у науковій, 

науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності (Rакт + Rнаук, не може перевищувати 9 балів);  - загальний 

рейтинговий бал успішності (Rусп+ Rгнд). 

 
 
Декан Будівельного факультету        Олексій СКОРИК 



 
 

Додаток № ___ 
до протоколу стипендіальної 
комісії Українського  
державного університету 
залізничного транспорту 
 
«__» ___________ 2021 р. № __ 

 
РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ 

за перший семестр 2020/2021 навчального року 
студентів денної форми здобуття вищої освіти Будівельного факультету Українського державного університету залізничного 

транспорту, які навчаються за державним замовленням за рахунок коштів загального фонду державного бюджету 
 

Спеціальність Залізничний транспорт 
Освітній ступінь Бакалавр  

 
Рейтинговий бал успішності та його складові № 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові Група 

Rекр RЗ Rусп Rакт Rнаук Rгнд RС 
Прим. 

1. Давиденко Ілля Валерійович 105-ЗС-Д20 59,292 7,025 66,317 1,8  1,8 68,117  

Примітка. Умовні скорочення: Rекр - рейтинговий бал екзаменаційних дисциплін та курсових проектів (робіт);  - рейтинговий бал 

залікових дисциплін; Rусп - рейтинговий бал навчання (Rекр + RЗ); Rакт – рейтинговий бал участі у громадському житті та спортивній 

діяльності; Rнаук - рейтинговий бал участі у науковій, науково-технічній діяльності; Rгнд - сумарний рейтинговий бал участі у науковій, 

науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності (Rакт + Rнаук, не може перевищувати 9 балів);  - загальний 

рейтинговий бал успішності (Rусп+ Rгнд). 

 
 
Декан Будівельного факультету      Олексій СКОРИК 



 
 

 Додаток № ___ 
до протоколу стипендіальної 
комісії Українського  
державного університету 
залізничного транспорту 
 
«__» ___________ 2021р. № __ 

 
РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ 

за перший семестр 2020/2021 навчального року 
студентів денної форми здобуття вищої освіти Будівельного факультету Українського державного університету залізничного 

транспорту, які навчаються за державним замовленням за рахунок коштів загального фонду державного бюджету 
 

Спеціальність Будівництво та цивільна інженерія 
Освітній ступінь Бакалавр  

 
Рейтинговий бал успішності та його складові № 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові Група 

Rекр RЗ Rусп Rакт Rнаук Rгнд RС 
Прим. 

1 Бабенко Кирило Андрійович 101-ПЦБ-Д20 77,436 9,575 87,011    87,011 підвищ. 

2 Сахно Максим Анатолійович 101-ПЦБ-Д20 65,772 7,975 73,747    73,747  
3 Бахмет Давид Едуардович 101-ПЦБ-Д20 58,968 8,125 67,093    67,093  

 

Примітка. Умовні скорочення: Rекр - рейтинговий бал екзаменаційних дисциплін та курсових проектів (робіт);  - рейтинговий бал 
залікових дисциплін; Rусп - рейтинговий бал навчання (Rекр + RЗ); Rакт – рейтинговий бал участі у громадському житті та спортивній 
діяльності; Rнаук - рейтинговий бал участі у науковій, науково-технічній діяльності; Rгнд - сумарний рейтинговий бал участі у науковій, 

науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності (Rакт + Rнаук, не може перевищувати 9 балів);  - загальний 
рейтинговий бал успішності (Rусп+ Rгнд). 

 
 
Декан Будівельного факультету     Олексій СКОРИК 



 
 

Додаток № ___ 
до протоколу стипендіальної 
комісії Українського  
державного університету 
залізничного транспорту 
 
«__» ___________ 2021р. № __ 

 
РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ 

за перший семестр 2020/2021 навчального року 
студентів денної форми здобуття вищої освіти Будівельного факультету Українського державного університету залізничного 

транспорту, які навчаються за державним замовленням за рахунок коштів загального фонду державного бюджету 
 

Спеціальність Геодезія та землеустрій 
Освітній ступінь бакалавр (скорочений термін навчання) 

 
Рейтинговий бал успішності та його складові № 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові Група 

Rекр RЗ Rусп Rакт Rнаук Rгнд RС 
Прим. 

1 Голюк Денис Євгенович 131-ГЗ-Д20 63,585 7,067 70,652 1,8  1,8 72,452  
2 Костянецький Федір Олександрович 131-ГЗ-Д20 64,530 6,633 71,163 0,9  0,9 72,063  
3 Данілов Андрій Володимирович 131-ГЗ-Д20 51,705 6,000 57,705    57,705  
4 Яковенко Ігор Владиславович 131-ГЗ-Д20 49,410 6,167 55,577    55,577  

 

Примітка. Умовні скорочення: Rекр - рейтинговий бал екзаменаційних дисциплін та курсових проектів (робіт);  - рейтинговий бал 
залікових дисциплін; Rусп - рейтинговий бал навчання (Rекр + RЗ); Rакт – рейтинговий бал участі у громадському житті та спортивній 
діяльності; Rнаук - рейтинговий бал участі у науковій, науково-технічній діяльності; Rгнд - сумарний рейтинговий бал участі у науковій, 

науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності (Rакт + Rнаук, не може перевищувати 9 балів);  - загальний 
рейтинговий бал успішності (Rусп+ Rгнд). 

 
 
Декан Будівельного факультету      Олексій СКОРИК 



 
 

Додаток № ___ 
до протоколу стипендіальної 
комісії Українського  
державного університету 
залізничного транспорту 
 
«__» ___________ 2021р. № __ 

 
РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ 

за перший семестр 2020/2021 навчального року 
студентів денної форми здобуття вищої освіти Будівельного факультету Українського державного університету залізничного 

транспорту, які навчаються за державним замовленням за рахунок коштів загального фонду державного бюджету 
 

Спеціальність Геодезія та землеустрій 
Освітній ступінь бакалавр 

 

Рейтинговий бал успішності та його складові № 
з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові Група 
Rекр RЗ Rусп Rакт Rнаук Rгнд RС 

Прим. 

1  Зеленська Анна Андріївна 103-ГЗ-Д20 71,442 8,950 80,392 1,8  1,8 82,192  
2  Васик Антон Олександрович 103-ГЗ-Д20 72,576 8,075 80,651    80,651  
3  Нагорська Віра Володимирівна 103-ГЗ-Д20 68,364 8,725 77,089    77,089  
4  Красовський Артем Олегович 103-ГЗ-Д20 54,432 6,300 60,732 1,8  1,8 62,532  
5  Петрухін Олексій Сергійович 103-ГЗ-Д20 55,890 6,500 62,390    62,390 переміщ. 
6  Козир Вадим Романович 103-ГЗ-Д20 53,622 6,050 59,672    59,672 переміщ. 

Примітка. Умовні скорочення: Rекр - рейтинговий бал екзаменаційних дисциплін та курсових проектів (робіт);  - рейтинговий бал 
залікових дисциплін; Rусп - рейтинговий бал навчання (Rекр + RЗ); Rакт – рейтинговий бал участі у громадському житті та спортивній 
діяльності; Rнаук - рейтинговий бал участі у науковій, науково-технічній діяльності; Rгнд - сумарний рейтинговий бал участі у науковій, 

науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності (Rакт + Rнаук, не може перевищувати 9 балів);  - загальний 
рейтинговий бал успішності (Rусп+ Rгнд). 

 
Декан Будівельного факультету      Олексій СКОРИК 


