
 
 

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 2 (скорочений термін навчання) 
 

№ 

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

Рейтинговий бал успішності та його складові 
Прим. 

       
1.  Проценко Світлана Сергіївна 131-АКІТ-Д19 9,200 71,790 80,990 0,000 1,800 1,800 82,790  

2.  Скоблова Анастасія Миколаївна 131-АКІТ-Д19 8,600 63,383 71,983 0,000 0,000 0,000 71,983  

3.  Савченко Юлія Олександрівна 131-АКІТ-Д19 8,060 57,008 65,068 6,300 0,000 6,300 71,368  

4.  Бусенко Михайло Олександрович 131-АКІТ-Д19 8,080 60,248 68,328 0,000 0,000 0,000 68,328  

5.  Роговенко Костянтин Дмитрович 131-АКІТ-Д19 7,600 58,928 66,528 0,000 0,000 0,000 66,528 Пер.особа 

6.  Авраменко Євген Миколайович 131-АКІТ-Д19 7,680 56,198 63,878 0,000 0,000 0,000 63,878  

7.  Ногін Микола Костянтинович 131-АКІТ-Д19 7,520 54,173 61,693 0,000 0,000 0,000 61,693  

8.  Каузак Крістін Миколайович 131-АКІТ-Д19 6,220 49,613 55,833 0,000 0,000 0,000 55,833  

Всього на місцях держзамовлення за спеціальністю на курсі 11 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 Телекомунікаційні системи та мережі 

Курс 2 (скорочений термін навчання) 

 

№ 

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

Рейтинговий бал успішності та його складові 
Прим. 

       
1. 1 Олефіренко Світлана Сергіївна 132-ТКРТ-Д19 9,000 74,520 83,520 0,000 1,800 1,800 85,320  

2. 2 Сенько Марія Віталіївна 132-ТКРТ-Д19 9,050 73,710 82,760 0,000 0,000 0,000 82,760  

3. 3 Задорожнюк Артем Іванович 132-ТКРТ-Д19 7,150 57,834 64,984 0,000 0,000 0,000 64,984  

4.  Ковальова Вікторія Віталіївна 132-ТКРТ-Д19 6,275 51,516 57,791 0,000 0,000 0,000 57,791 Сирота 

5. 5 Отамуратова Малікабону Хамідівна 132-ТКРТ-Д19 6,500 50,220 56,720 0,000 0,000 0,000 56,720  

Всього на місцях держзамовлення за спеціальністю на курсі 5 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 2 (скорочений термін навчання) 

 

№ 

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

Рейтинговий бал успішності та його складові 
Прим. 

       
1 Клименко Максим Костянтинович 123-СКС-Д19 7,600 65,675 73,275 0,000 1,800 1,800 75,075  

2 Артьоменко Андрій Олександрович 123-СКС-Д19 6,500 54,675 61,175 0,000 0,000 0,000 61,175 Пер.особа 

 

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 2 (скорочений термін навчання) 

 

№ 

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

Рейтинговий бал успішності та його складові 

Прим. 

       

1.  Задорожний Антон Юрійович 124-ТШІ-Д19 8,000 65,448 73,448 0,000 0,000 0,000 73,448  

 

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 172 – Телекомунікації та радіотехніка 

Освітня програма Телекомунікації та радіотехніка 

Курс 2 

 

 

№ 

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

Рейтинговий бал успішності та його складові 

Прим. 

       

1.  Калюжний Владислав Сергійович 105-ТКРТ-Д19 7,250 54,270 61,520 0,000 1,800 1,800 63,320  

 

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 273 – Залізничний транспорт 

Освітня програма Організація контролю систем керування рухом поїздів 

Курс 2  

 

№ 

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

Рейтинговий бал успішності та його складові 
Прим. 

       
1.  Червенко Олександр Володимирович 106-ОКСКРП-Д19 9,000 75,597 84,597 6,300 0,000 6,300 90,897 Відмінник 

2.  Єфименко Аліна Ігорівна 106-ОКСКРП-Д19 6,000 56,295 62,295 0,000 1,800 1,800 64,095  

 

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 

 


