
 
 

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. Іваниця Олександр Євгенович 136-УКЗ-Д19 64,800 8,550 73,350    73,350  
2. Крупяк Денис Дмитрович 136-УКЗ-Д19 61,763 8,825 70,588    70,588  
3. Михалко Максим Васильович 136-УКЗ-Д19 60,548 8,225 68,773    68,773  
4. Смірнов Владислав Олександрович 136-УКЗ-Д19 59,535 8,150 67,685    67,685  
5. Чумаченко Іван Олександрович 136-УКЗ-Д19 57,308 8,500 65,808 1,8  1,8 67,608  
6. Бедюх Марина Вадимівна 136-УКЗ-Д19 58,725 8,150 66,875    66,875  
7. Єлтишева Ліна Валеріївна 136-УКЗ-Д19 53,528 6,950 60,208 3,15  3,15 63,358  
8. Буньков Ростислав Володимирович 136-УКЗ-Д19 53,663 7,300 60,963    60,963 сирота 

9. Іванюк Євгеній Сергійович 136-УКЗ-Д19 52,650 6,650 59,300    59,300  
10. Бровкіна Любов Станіславівна 136-УКЗ-Д19 49,410 6,175 55,585    55,585 сирота 

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. Шобей Наталія Володимирівна 132-БЕС-Д19 74,358 9,050 83,408    83,408 підвищ. 

2. Мінько Максим Миколайович 132-БЕС-Д19 70,470 8,275 78,745 4,5  4,5 83,245  

3. Веретенник Юлія Олександрівна 132-БЕС-Д19 63,828 7,875 71,703 4,5  4,5 76,203  

4. Хизенко Артем Валерійович 132-БЕС-Д19 64,152 8,725 72,877    72,877  

5. Городиський Роман Олексійович 132-БЕС-Д19 61,236 7,525 68,761 2,7  2,7 71,461  

6. Стриженко Юлія Миколаївна 132-БЕС-Д19 61,560 7,025 68,585    68,585 сирота 

7. Мовчан Богдан Сергійович 132-БЕС-Д19 61,722 6,575 68,297    68,297  

8. Федоряка Олег Борисович 132-БЕС-Д19 57,510 6,800 64,310    64,310  

9. Дуда Вячеслав Романович 132-БЕС-Д19 54,756 6,375 61,131    61,131  

 
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 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. Браташ Олег Юрійович 122-БКМ-Д19 67,736 8,820 76,556 1,8  1,8 78,356  

2. Осипчук Юрій Юрійович 122-БКМ-Д19 59,839 8,940 68,779    68,779  
3. Пройдак Оксана Миколаївна 122-БКМ-Д19 49,410 6,340 55,750    55,750  

 
 

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 Галузеве машинобудування 
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. Голота Дмитро Олександрович 109-БКМ-Д19 53,865 6,367 60,232 1,8  1,8 62,032  

 

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. Пшеничний Олег Вадимович 101-ПЦБ-Д19 62,856 8,367 71,223 1,8  1,8 73,023  
 

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. Калініченко Анастасія Вікторівна 103-ГЗ-Д19 69,255 8,550 77,805  2,7 2,7 80,505  
2. Антонів Євгеній Олександрович 103-ГЗ-Д19 62,640 8,350 70,990  2,7 2,7 73,690  
3. Коростельов Роман Миколайович 103-ГЗ-Д19 63,045 7,650 70,695    70,695  
4. Кулик Ігор Сергійович 103-ГЗ-Д19 52,920 6,550 59,470    59,470  

 

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 


