
 
 

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 3 (скорочений термін навчання) 

 

 

№ 

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

Рейтинговий бал успішності та його складові 
Прим. 

       
1. 1 Губін Максим Андрійович 131-АКІТ-Д18 9,333 71,045 80,378 0,000 1,800 1,800 82,178  

2. 2 Глущенко Євгеній Віталійович 131-АКІТ-Д18 9,200 70,235 79,435 0,000 2,700 2,700 82,135  

3. 3 Дуднік Дмитро Олексійович 131-АКІТ-Д18 9,533 70,122 79,655 0,000 0,000 0,000 79,655  

 

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  



 
 

Додаток № ___ 

до протоколу стипендіальної 

комісії Українського  

державного університету 

залізничного транспорту 

 

«__» ___________ 2021 р. № __ 
 

РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ 
за перший 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 3 (скорочений термін навчання) 

 

№ 

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

Рейтинговий бал успішності та його складові 
Прим. 

       
1.  Рахматов Володимир Сергійович 132-ТКРТ-Д18 6,625 61,763 68,388 0,000 1,800 1,800 70,188  

2.  Коваленко Максим Юрійович 132-ТКРТ-Д18 7,125 61,560 68,685 0,000 0,000 0,000 68,685  

3.  Яцина Дмитро Ігорович 132-ТКРТ-Д18 6,550 52,650 59,200 0,000 0,000 0,000 59,200  

 

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 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

Освітня програма Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

Курс 3  

 

№ 

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

Рейтинговий бал успішності та його складові 
Прим. 

       
1.  Млинець Сергій Олександрович 105-АКІТ-Д18 9,550 68,040 77,590 0,000 8,100 8,100 85,690  

2.  Бакуновець Андрій Миколайович 105-АКІТ-Д18 9,300 67,497 76,797 0,000 1,800 1,800 78,597 Пер.особа 

3.  Єрмоленко Роман Вячеславович 105-АКІТ-Д18 8,050 60,345 68,395 0,000 1,800 1,800 70,195  

4.  Бондарчук Денис Васильович 105-АКІТ-Д18 7,250 57,510 64,760 0,000 0,000 0,000 64,760  

5.  Мухортов Максим Федорович 105-АКІТ-Д18 6,400 51,030 57,430 0,000 0,000 0,000 57,430  

 

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 172 – Телекомунікації та радіотехніка 

Освітня програма Телекомунікації та радіотехніка 

Курс 3 

 

№ 

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

Рейтинговий бал успішності та його складові 
Прим. 

       
1.  Нотченко Дар`я Андріївна 106-ТКРТ-Д18 9,040 76,950 85,990 0,000 1,800 1,800 87,790 Відмінник 

2.  Мирошниченко Микита Михайлович 106-ТКРТ-Д18 7,280 65,003 72,283 0,000 0,000 0,000 72,283  

3.  Коробко Олексій Олександрович 106-ТКРТ-Д18 7,360 58,320 65,680 0,000 0,000 0,000 65,680 Сирота 

 

Всього на місцях держзамовлення за спеціальністю на курсі 4 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 3  

 

№ 

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

Рейтинговий бал успішності та його складові 
Прим. 

       
1.  Дзюба Олександр Романович 107-ТШІ-Д18 7,967 69,660 77,627 0,000 0,000 0,000 77,627  

 

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 

 

 


