
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Український  державний  університет  залізничного  транспорту 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ХАРКІВ

(населений пункт)

від «09» серпня 2021 року №271с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Український державний університет 
залізничного транспорту у 2021 році та рішення приймальної комісії від «09» 
серпня 2021 року, протокол №11,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 5 арк.

Ректор Сергій ПАНЧЕНКО
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Український державний 
університет залізничного 

транспорту
Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 

№ 271с

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9834134 873987

Черников Володимир Володимирович 020954 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0169238; 2018р. 
- 0169238

Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані 
технології

167,000

2 8785678 873987

Чмуль Доброслав Вадимович 020935 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0053373; 2019р. 
- 0053373

Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані 
технології

146,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Український державний 
університет залізничного 

транспорту
Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 

№ 271с

273 Залізничний транспорт Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9324511 862753
Артеменко Олександр Михайлович 057064 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0261970; 2019р. 
- 0261970

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

145,750

2 9975237 862753
Осіпов Євгеній Михайлович 036611 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0109768; 2018р. 
- 0109768

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

131,250
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Український державний 
університет залізничного 

транспорту
Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 

№ 271с

273 Залізничний транспорт Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9830277 857428
Дембовський Олександр Олександрович 036587 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0094396; 2019р. 
- 0094396

Електровози та 
електропоїзди

164,500

2 9368987 857428
Рудий Максим Олександрович 021826 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0225769; 2019р. 
- 0225769

Електровози та 
електропоїзди

156,250
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Український державний 
університет залізничного 

транспорту
Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 

№ 271с

273 Залізничний транспорт Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9163442 855068
Дудка Анастасія Олександрівна 46832302 XA 30.06.2014 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0004443; 2021р. 
- 0004443

Вагони та 
транспортна 
інженерія

150,250
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Український державний 
університет залізничного 

транспорту
Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 

№ 271с

273 Залізничний транспорт Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9221796 862746

Макаренко Михайло Дмитрович 017692 E21 30.05.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Управління 
колійним 
комплексом 
залізниць, міського 
та промислового 
транспорту 

155,000
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