
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 «11» серпня 2021 року №275с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Український державний університет 
залізничного транспорту у 2021 році та рішення приймальної комісії від «11» 
серпня 2021 року, протокол №14,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 14 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 «11»  серпня 2021 року 

№ 275с

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 8870549 816403
Мартиненко Віталій Юрійович 046418 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0246711; 2019р. 
- 0246711

Облік, аудит та 
оподаткування

141,750

2 9227383 816403
Міхієнко Марина Олексіївна 072744 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0277876; 2020р. 
- 0277876

Облік, аудит та 
оподаткування

142,500

1



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 «11»  серпня 2021 року 

№ 275с

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 9469764 884793

Колодруб Сергій Сергійович 021752 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0224068; 2021р. 
- 0363398

Управління 
фінансами та 
трейдинг на 
світових фінансових 
ринках 

107,250

2



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 «11»  серпня 2021 року 

№ 275с

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 9364976 884667

Кравчук Дмитро Романович 021753 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0224203; 2019р. 
- 0224203

Управління 
фінансами, 
банківська справа та 
страхування

143,000
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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 «11»  серпня 2021 року 

№ 275с

073 Менеджмент Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 9740870 884804
Іващенко Алла Вадимівна 027889 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0127965; 2020р. 
- 0127965

Менеджмент 
організацій і 
адміністрування

153,500

4



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 «11»  серпня 2021 року 

№ 275с

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 9723380 815324
Бугаєва Світлана Валеріївна 114710 E19 01.07.2019 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0065099; 2019р. 
- 0065099

Підприємництво 138,000

2 9786837 815324
Гавриленко Юлій Володимирович 022187 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0330148; 2021р. 
- 0330148

Підприємництво 119,000

3 9288165 815324
Курязов Комоладдін Нураддінович 027969 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0154958; 2019р. 
- 0154958

Підприємництво 110,500

5



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 «11»  серпня 2021 року 

№ 275с

133 Галузеве машинобудування Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 9255878 931844

Бойченко Єгор Павлович 022893 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0000549; 2019р. 
- 0011518

Будівельні, колійні, 
гірничі та 
нафтогазопромислов
і машини

129,000

2 9502224 931844

Демчук Дмитро Павлович 003530 E21 15.02.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0328930; 2021р. 
- 0328930

Будівельні, колійні, 
гірничі та 
нафтогазопромислов
і машини

128,500

3 9684911 931844

Янчук Євгеній Олександрович 063058 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0246917; 2019р. 
- 0246917

Будівельні, колійні, 
гірничі та 
нафтогазопромислов
і машини

123,000

6



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 «11»  серпня 2021 року 

№ 275с

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 9282268 849865

Кунаховець Микола Вікторович 021710 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0135831; 2019р. 
- 0224393

Електропостачання 
та 
ресурсозберігаючі 
технології

139,500

7



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 «11»  серпня 2021 року 

№ 275с

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 9703940 817949

Шальнєв Владислав Олегович 021166 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0271713; 2019р. 
- 0271713

Електропостачання 
та 
ресурсозберігаючі 
технології

107,000

8



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 «11»  серпня 2021 року 

№ 275с

193 Геодезія та землеустрій Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 9595449 931846
Мургіна Катерина Олександрівна 087103 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0039656; 2021р. 
- 0039656

Геодезія, 
землеустрій та 
кадастр

129,750

9



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 «11»  серпня 2021 року 

№ 275с

273 Залізничний транспорт Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 9568770 931959

Васютін Максим Олегович 021077 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0094075; 2021р. 
- 0094075

Організація 
контролю систем 
керування рухом 
поїздів

139,000

2 9444005 931959

Ткачук Руслан Сергійович 021822 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0226351; 2021р. 
- 0353047

Організація 
контролю систем 
керування рухом 
поїздів

125,000
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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 «11»  серпня 2021 року 

№ 275с

273 Залізничний транспорт Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 9050523 932078
Коляда Ярослав Станіславович 021099 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0269512; 2019р. 
- 0269512

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

118,750

2 8806776 932078
Лось Денис Сергійович 057178 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0160934; 2021р. 
- 0160934

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

122,500
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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 «11»  серпня 2021 року 

№ 275с

273 Залізничний транспорт Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 9285956 860147
Мормоль Кирило Русланович 019223 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0290061; 2019р. 
- 0290061

Вагони та 
транспортна 
інженерія

138,750
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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 «11»  серпня 2021 року 

№ 275с

275 Транспортні технології/275.02 на 
залізничному транспорті Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 9272396 814006

Безгін Владислав Вадимович 019940 E21 25.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0111557; 2019р. 
- 0111557

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

113,500

2 9057809 814006

Вініченко Андрій Андрійович 021739 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0188213; 2018р. 
- 0188213

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

118,500

3 8783064 814006

Шевченко Іванна Валеріївна 019236 E21 25.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0182743; 2020р. 
- 0276182

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

120,500
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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 «11»  серпня 2021 року 

№ 275с

275 Транспортні технології/275.02 на 
залізничному транспорті Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 8775934 918852

Романов Іван Романович 019225 E21 25.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0182083; 2019р. 
- 0182083

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

126,250

2 9010478 918852

Шиленко Дмитро Богданович 021805 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0226658; 2021р. 
- 0352485

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

138,250
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