
 
 

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 Мережеві технології та комп’ютерна техніка 

Курс 4 

 

№ 

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

Рейтинговий бал успішності та його складові 
Прим. 

       
1.  Незус Ігор Олегович 104-МТКТ-Д17 9,500 77,922 87,422 0,000 1,800 1,800 89,222 Відмінник 

2.  Шевченко Владислав Андрійович 104-МТКТ-Д17 8,800 76,464 85,264 0,000 0,000 0,000 85,264  

3.  Гонсталь Сергій Віталійович 104-МТКТ-Д17 7,867 68,202 76,069 0,000 0,000 0,000 76,069  

4.  Волокітін Віталій Олександрович 104-МТКТ-Д17 8,200 67,068 75,268 0,000 0,000 0,000 75,268  

5.  Федоров Євген Олегович 104-МТКТ-Д17 7,600 67,068 74,668 0,000 0,000 0,000 74,668 Пер.особа 

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 123 – Комп’ютерна інженерія 

Освітня програма Спеціалізовані комп’ютерні системи 

Курс 4  

 

№ 

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

Рейтинговий бал успішності та його складові 

Прим. 

       

1.  Тарасенко Владислав Сергійович 105-СКС-Д17 8,350 72,090 80,440 0,000 0,000 0,000 80,440  

 

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 
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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 Системи керування рухом поїздів 

Курс 4 

 

№ 

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

Рейтинговий бал успішності та його складові 
Прим. 

       
1.  Дмитренко Катерина Володимирівна 107-СКРП-Д17 9,200 70,875 80,075 0,000 1,800 1,800 81,875  

2.  Соловей Анна В'ячеславівна 107-СКРП-Д17 9,033 69,255 78,288 0,000 0,000 0,000 78,288  

 

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 

 

 


