
 
 

Додаток № ___ 

до протоколу стипендіальної 

комісії Українського  

державного університету 

залізничного транспорту 

 

«__» ___________ 2021 р. № __ 
 

РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ 

за перший семестр 2020/2021 навчального року 

студентів денної форми навчання факультету інформаційно-керуючих систем та технологій Українського державного університету 

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

 

Спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

Освітня програма Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

Курс 1 (скорочений термін навчання) 

 

№ 

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

Рейтинговий бал успішності та його складові 
Прим. 

       
1.  Тімофєєва Юлія Володимирівна 131-АКІТ-Д20 9,350 73,062 82,412 0,000 0,000 0,000 82,412  

2.  Смолянов Максим Сергійович 131-АКІТ-Д20 8,550 69,336 77,886 0,000 0,000 0,000 77,886  

3.  Теодорський Віталій Володимирович 131-АКІТ-Д20 7,500 64,314 71,814 0,000 4,500 4,500 76,314  

4.  Коміссаренко Антон Максимович 131-АКІТ-Д20 8,000 60,750 68,750 0,000 0,000 0,000 68,750  

5.  Петришин Максим Михайлович 131-АКІТ-Д20 7,000 59,292 66,292 0,000 1,800 1,800 68,092  

6.  Головченко Антон Валерійович 131-АКІТ-Д20 6,000 56,376 62,376 0,000 0,000 0,000 62,376 Пер.особа 

Всього на місцях держзамовлення за спеціальністю на курсі 10 осіб 
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 (Rз + Rнаук ), не може 

перевищувати 9 балів); Rс  - загальний рейтинговий бал успішності (Rусп + Rгнд). 

 
Декан факультету інформаційно-керуючих  

систем та технологій            Олексій ПРОГОННИЙ  



 
 

Додаток № ___ 

до протоколу стипендіальної 

комісії Українського  

державного університету 

залізничного транспорту 

 

«__» ___________ 2021 р. № __ 
 

 
РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ 

за перший семестр 2020/2021 навчального року 

студентів денної форми навчання факультету інформаційно-керуючих систем та технологій Українського державного університету 

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

 

Спеціальність 172 – Телекомунікації та радіотехніка 

Освітня програма Телекомунікації та радіотехніка 

Курс 1 (скорочений термін навчання)  

 

№ 

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

Рейтинговий бал успішності та його складові 
Прим. 

       
1.  Бескоровайна Марія Андріївна 132-ТКРТ-Д20 7,633 67,838 75,471 0,000 1,800 1,800 77,271  

2.  Шакуров Костянтин Олександрович 132-ТКРТ-Д20 7,000 64,193 71,193 0,000 0,000 0,000 71,193  

3.  Рєзвушкіна Поліна Євгенівна 132-ТКРТ-Д20 7,233 62,168 69,401 0,000 0,000 0,000 69,401  

4.  Мартиненко Максим Сергійович 132-ТКРТ-Д20 7,433 56,295 63,728 0,000 0,000 0,000 63,728  

5.  Булах Михайло Романович 132-ТКРТ-Д20 6,900 55,283 62,183 0,000 0,000 0,000 62,183  

Всього на місцях держзамовлення за спеціальністю на курсі 8 осіб 
 

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 (Rз + Rнаук ), не може 

перевищувати 9 балів); Rс  - загальний рейтинговий бал успішності (Rусп + Rгнд). 

 

Декан факультету інформаційно-керуючих  

систем та технологій            Олексій Прогонний 



 
 

Додаток № ___ 

до протоколу стипендіальної 

комісії Українського  

державного університету 

залізничного транспорту 

 

«__» ___________ 2021 р. № __ 
 

 

РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ 
за перший семестр 2020/2021 навчального року 

студентів денної форми навчання факультету інформаційно-керуючих систем та технологій Українського державного університету 

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

Спеціальність 123 – Комп’ютерна інженерія 

Освітня програма Спеціалізовані комп’ютерні системи 

Курс 1 (скорочений термін навчання) 
  

№ 

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

Рейтинговий бал успішності та його складові 
Прим. 

       
1. 1 Шавкун Олександр Віталійович 123-СКС-Д20 9,400 70,875 80,275 0,000 0,000 0,000 80,275  

2. 6 Захаров Кирило Аркадійович 123-СКС-Д20 8,200 65,610 73,810 0,000 0,000 0,000 73,810  

3. 1 Чепіга Ілля Станіславович 123-СКС-Д20 7,767 60,750 68,517 0,000 0,000 0,000 68,517  

4. 1 Паршин Єгор Дмитрович 123-СКС-Д20 7,867 57,915 65,782 0,000 0,000 0,000 65,782 Пер.особа 

5. 1 Якушев Ігор Семенович 123-СКС-Д20 7,933 54,675 62,608 0,000 0,000 0,000 62,608  

6. 1 Чудний Владислав Євгенійович 123-СКС-Д20 7,100 49,410 56,510 0,000 0,000 0,000 56,510  

7. 2 Блудов Олександр Олександрович 123-СКС-Д20 7,667 48,600 56,267 0,000 0,000 0,000 56,267  

8. 5 Єфімов Тимур Григорович 123-СКС-Д20 6,033 49,005 55,038 0,000 0,000 0,000 55,038  

Всього на місцях держзамовлення за спеціальністю на курсі 8 осіб 
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 (Rз + Rнаук ), не може 

перевищувати 9 балів); Rс  - загальний рейтинговий бал успішності (Rусп + Rгнд). 

Декан факультету інформаційно-керуючих  

систем та технологій            Олексій ПРОГОННИЙ  



 
 

Додаток № ___ 

до протоколу стипендіальної 

комісії Українського  

державного університету 

залізничного транспорту 

 

«__» ___________ 2021 р. № __ 
 

 

РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ 
за перший семестр 2020/2021 навчального року 

студентів денної форми навчання факультету інформаційно-керуючих систем та технологій Українського державного університету 

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

Спеціальність 126 – Інформаційні системи та технології 

Освітня програма Технології штучного інтелекту 

Курс 1 (скорочений термін навчання) 
 

№ 

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

Рейтинговий бал успішності та його складові 
Прим. 

       
1.  Петришина Вікторія Михайлівна 124-ТШІ-Д20 8,450 63,180 71,630 0,000 1,800 1,800 73,430  

2.  Власенко Павло Дмитрович 124-ТШІ-Д20 8,000 64,938 72,938 0,000 0,000 0,000 72,938  

3.  Гузенко Валерія Романівна 124-ТШІ-Д20 7,750 63,723 71,473 0,000 0,000 0,000 71,473  

4.  Д`яков Євген Юрійович 124-ТШІ-Д20 8,400 60,207 68,607 0,000 0,000 0,000 68,607  

5.  Брикаліна Марія Олександрівна 124-ТШІ-Д20 7,900 56,562 64,462 0,000 0,000 0,000 64,462  

6.  Данілін Микита Валерійович 124-ТШІ-Д20 6,450 53,598 60,048 0,000 0,000 0,000 60,048  

Всього на місцях держзамовлення за спеціальністю на курсі 6 осіб 
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 (Rз + Rнаук ), не може 

перевищувати 9 балів); Rс  - загальний рейтинговий бал успішності (Rусп + Rгнд). 

 

Декан факультету інформаційно-керуючих  

систем та технологій            Олексій ПРОГОННИЙ  



 
 

Додаток № ___ 

до протоколу стипендіальної 

комісії Українського  

державного університету 

залізничного транспорту 

 

«__» ___________ 2021 р. № __ 
 

 

РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ 
за перший семестр 2020/2021 навчального року 

студентів денної форми навчання факультету інформаційно-керуючих систем та технологій Українського державного університету 

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

Спеціальність 273 – Залізничний транспорт 

Освітня програма Організація контролю систем керування рухом поїздів 

Курс 1 (скорочений термін навчання)  
 

№ 

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

Рейтинговий бал успішності та його складові 
Прим. 

       
1.  Чебоненко Дар`я Семенівна 135-ОКСКРП-Д20 8,500 63,990 72,490 0,000 6,300 6,300 78,790  

2.  Каденюк Дмитро Володимирович 135-ОКСКРП-Д20 6,700 67,028 73,728 0,000 0,000 0,000 73,728  

3.  Лебідь Віталій Володимирович 135-ОКСКРП-Д20 6,550 62,168 68,718 0,000 0,000 0,000 68,718  

4.  Тарапата Микита Миколайович 135-ОКСКРП-Д20 7,350 58,928 66,278 0,000 0,000 0,000 66,278  

5.  М`ясоєдов Іван Сергійович 135-ОКСКРП-Д20 6,750 56,700 63,450 0,000 0,000 0,000 63,450  

6.  Лихо Павло Павлович 135-ОКСКРП-Д20 6,100 56,498 62,598 0,000 0,000 0,000 62,598 Пер.особа 

Всього на місцях держзамовлення за спеціальністю на курсі 13 осіб 
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 (Rз + Rнаук ), не може 

перевищувати 9 балів); Rс  - загальний рейтинговий бал успішності (Rусп + Rгнд). 

 

Декан факультету інформаційно-керуючих  

систем та технологій            Олексій ПРОГОННИЙ  



 
 

Додаток № ___ 

до протоколу стипендіальної 

комісії Українського  

державного університету 

залізничного транспорту 

 

«__» ___________ 2021 р. № __ 
 

РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ 

за перший семестр 2020/2021 навчального року 

студентів денної форми навчання факультету інформаційно-керуючих систем та технологій Українського державного університету 

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

 

Спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

Освітня програма Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

Курс 1  

 

№ 

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

Рейтинговий бал успішності та його складові 
Прим. 

       
1.  Касьянов Михайло Аркадійович 106-АКІТ-Д20 6,900 64,962 71,862 0,000 8,100 8,100 79,962  

   

Всього на місцях держзамовлення за спеціальністю на курсі 1 осіб 

 
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 (Rз + Rнаук ), не може 

перевищувати 9 балів); Rс  - загальний рейтинговий бал успішності (Rусп + Rгнд). 

 

Декан факультету інформаційно-керуючих  

систем та технологій            Олексій ПРОГОННИЙ 

  



 
 

Додаток № ___ 

до протоколу стипендіальної 

комісії Українського  

державного університету 

залізничного транспорту 

 

«__» ___________ 2021 р. № __ 
 

 
РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ 

за перший семестр 2020/2021 навчального року 

студентів денної форми навчання факультету інформаційно-керуючих систем та технологій Українського державного університету 

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

 

Спеціальність 172 – Телекомунікації та радіотехніка 

Освітня програма Телекомунікації та радіотехніка 

Курс 1  

 

№ 

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

Рейтинговий бал успішності та його складові 
Прим. 

       

1.  Зенич Данило Віталійович 108-ТКРТ-Д20 7,433 67,838 75,271 0,000 1,800 1,800 77,071 
 

2.  Довгаль Дмитро Вячеславович 108-ТКРТ-Д20 7,067 61,763 68,830 0,000 0,000 0,000 68,830 
 

 

Всього на місцях держзамовлення за спеціальністю на курсі 3 осіб 
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 (Rз + Rнаук ), не може 

перевищувати 9 балів); Rс  - загальний рейтинговий бал успішності (Rусп + Rгнд). 

 

Декан факультету інформаційно-керуючих  

систем та технологій            Олексій Прогонний 

  



 
 

Додаток № ___ 

до протоколу стипендіальної 

комісії Українського  

державного університету 

залізничного транспорту 

 

«__» ___________ 2021 р. № __ 
 

 

РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ 

за перший семестр 2020/2021 навчального року 

студентів денної форми навчання факультету інформаційно-керуючих систем та технологій Українського державного 

університету залізничного транспорту, які навчаються за державним замовленням за рахунок коштів загального фонду 

державного бюджету 
 

Спеціальність 126 – Інформаційні системи та технології 

Освітня програма Технології штучного інтелекту 

Курс 1  
 

 

 

№ 

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

Рейтинговий бал успішності та його складові 
Прим. 

       
1.  Бібіков Олексій Дмитрович 112-ТШІ-Д20 7,300 67,635 74,935 0,000 1,800 1,800 76,735  

2.  Зінченко Антон Олександрович 112-ТШІ-Д20 6,000 62,913 68,913 0,000 0,000 0,000 68,913  

Всього на місцях держзамовлення за спеціальністю на курсі 2 осіб 
 

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 (Rз + Rнаук ), не може 

перевищувати 9 балів); Rс  - загальний рейтинговий бал успішності (Rусп + Rгнд). 
 

Декан факультету інформаційно-керуючих  

систем та технологій            Олексій ПРОГОННИЙ 

 



 
 

Додаток № ___ 

до протоколу стипендіальної 

комісії Українського  

державного університету 

залізничного транспорту 

 

«__» ___________ 2021 р. № __ 
 

 

 
РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ 

за перший семестр 2020/2021 навчального року 

студентів денної форми навчання факультету інформаційно-керуючих систем та технологій Українського державного університету 

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

 

Спеціальність 273 – Залізничний транспорт 

Освітня програма Організація контролю систем керування рухом поїздів 

Курс 1 

 

№ 

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

Рейтинговий бал успішності та його складові 
Прим. 

       
1.  Салащенко Артур Геннадійович 113-ОКСКРП-Д20 7,800 60,953 68,753 0,000 0,000 0,000 68,753  

2.  Губський Володимир Олександрович 113-ОКСКРП-Д20 7,350 55,485 62,835 0,000 0,000 0,000 62,835  

3.  Кучеренко Валерій Анатолійович 113-ОКСКРП-Д20 7,700 54,270 61,970 0,000 0,000 0,000 61,970  

4.  Кекух Владислав Ігорович 113-ОКСКРП-Д20 7,600 52,245 59,845 0,000 0,000 0,000 59,845  

Всього на місцях держзамовлення за спеціальністю на курсі 7 осіб 

 
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 (Rз + Rнаук ), не може 

перевищувати 9 балів); Rс  - загальний рейтинговий бал успішності (Rусп + Rгнд). 

 

Декан факультету інформаційно-керуючих  

систем та технологій            Олексій ПРОГОННИЙ 


