
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 «12» серпня 2021 року №282с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Український державний університет 
залізничного транспорту у 2021 році та рішення приймальної комісії від «12» 
серпня 2021 року, протокол №19,

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 9 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 «12»  серпня 2021 року 

№ 282с

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Магістр 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 9846182 849873

Тимофєєва Карина Іванівна 170918 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0031577

Управління 
фінансами, 
банківська справа та 
страхування

187,440
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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 «12»  серпня 2021 року 

№ 282с

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології Державна Магістр 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 9357800 873918

Дмитренко Катерина Володимирівна 174205 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0035689

Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані 
технології

169,930

2 9487226 873918

Заболотна Катерина Олександрівна 157901 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0028088

Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані 
технології

156,900

3 9153894 873918

Калюта Юрій Васильович 157920 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0029200

Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані 
технології

161,240

2



4 9636169 873918

Шепілова Єлизавета Андріївна 157878 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0060005

Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані 
технології

157,000

3



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 «12»  серпня 2021 року 

№ 282с

273 Залізничний транспорт Державна Магістр 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 9552738 852551
Васильєв Максим Віталійович 158770 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0024905

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

162,340

2 9208121 852551
Волков Володимир Вікторович 158849 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0081769

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

166,230

3 9484128 852551
Івченко Олексій Юрійович 158975 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0003583

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

169,600

4 9762693 852551
Кириленко Євгеній Олександрович 158848 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0060536

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

158,200

4



5 10177908 852551
Лінчевський Олександр Вячеславович 158787 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0067500

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

163,380

6 9149708 852551
Мурзак Дмитрій Сергійович 158780 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0090373

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

157,830

7 10122700 852551
Пасічник Аліна Сергіївна 158962 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0002838

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

162,800

8 9865462 852551
Скрипченко Сергій Валерійович 158795 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0085553

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

158,440

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 «12»  серпня 2021 року 

№ 282с

273 Залізничний транспорт Державна Магістр 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 10043113 852552 Горпинченко Тетяна Віталіївна 158949 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0014737

Вагони та вагонне 
господарство

168,100

2 9043615 852552 Зволінський Євгеній Вікторович 159026 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0084958

Вагони та вагонне 
господарство

151,990

3 9394021 852552 Лукаш Олег Вадимович 170827 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0025883

Вагони та вагонне 
господарство

153,800

4 9904711 852552 Паренко Поліна Дмитрівна 159052 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0081887

Вагони та вагонне 
господарство

175,490

5 9433842 852552 Шутак Микола Миколайович 159061 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0067260

Вагони та вагонне 
господарство

152,650

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 «12»  серпня 2021 року 

№ 282с

273 Залізничний транспорт Державна Магістр 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 9541642 862918 Гук Михайло Олександрович 159218 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0010492

Електровози та 
електропоїзди

174,070

2 9422691 862918 Мігунов Владислав Віталійович 159184 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0052317

Електровози та 
електропоїзди

158,780

3 10127798 862918 Постригай Дмитро Віталійович 159183 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0076854

Електровози та 
електропоїзди

155,560

4 10087459 862918 Ратієва Лілія Василівна 159210 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0055245

Електровози та 
електропоїзди

159,060
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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 «12»  серпня 2021 року 

№ 282с

273 Залізничний транспорт Державна Магістр 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 9758689 852550
Кіф`як Валентин Юрійович 157670 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0099477

Залізничні споруди 
та колійне 
господарство

162,500

2 9556863 852550
Плічко Геннадій Миколайович 077877 B20 30.06.2020 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0048807

Залізничні споруди 
та колійне 
господарство

150,000

3 9548504 852550
Якушева Тетяна Костянтинівна 157675 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0047732

Залізничні споруди 
та колійне 
господарство

161,680
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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 «12»  серпня 2021 року 

№ 282с

275 Транспортні технології/275.02 на 
залізничному транспорті Державна Магістр 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 9863525 813873
Нізсковський Сергій Геннадійович 21366964 KB 06.09.2002 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0058634

Організація 
міжнародних 
перевезень

190,600
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