


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 «29»  вересня 2021 року 

№ 399с

051 Економіка Державна Магістр Заочна 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 10277156 953643 Зайцева Ліза Дмитрівна 170905 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0127494

Економіка 
підприємства

182,060

2 10281375 953643 Стратієнко Тетяна Іванівна 154424 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0127939

Економіка 
підприємства

176,760
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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 «29»  вересня 2021 року 

№ 399с

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Магістр Заочна 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 10286375 953659

Малервейн Анастасія Андріївна 170924 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0120587

Управління 
фінансами, 
банківська справа та 
страхування

153,540

2 10281955 953659

Рузметова Іванна Геннадіївна 170926 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0138458

Управління 
фінансами, 
банківська справа та 
страхування

159,120

3 10281179 953659

Халафова Наталя Іванівна 158465 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0121646

Управління 
фінансами, 
банківська справа та 
страхування

159,600
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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 «29»  вересня 2021 року 

№ 399с

172 Телекомунікації та радіотехніка Державна Магістр Заочна 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 10283137 954301 Бабич Вадим Олександрович 157939 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0076705

Телекомунікації та 
радіотехніка

201,960
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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 «29»  вересня 2021 року 

№ 399с

275 Транспортні технології/275.02 на 
залізничному транспорті Державна Магістр Заочна 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 10271872 954997

Гвай Ольга Володимирівна 158138 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0119681

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

171,800

2 10281019 954997

Жукова Тетяна Костянтинівна 158121 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0126222

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

161,800

3 10277009 954997

Сіверська Тетяна Валеріївна 158461 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0120281

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

170,400
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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 «29»  вересня 2021 року 

№ 399с

275 Транспортні технології/275.02 на 
залізничному транспорті Державна Магістр Заочна 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 10276794 954982
Сверіпа Олексій Вікторович 158448 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0131662

Організація 
міжнародних 
перевезень

166,000

2 10276620 954982
Стратович Вікторія Миколаївна 158449 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0127436

Організація 
міжнародних 
перевезень

175,200

3 10276988 954982
Халіна Ярина Вікторівна 158466 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0119812

Організація 
міжнародних 
перевезень

184,700
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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 «29»  вересня 2021 року 

№ 399с

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Магістр Заочна 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 10276212 954243
Свиридюк Юлія Володимирівна 170884 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0128976

Публічне 
управління та 
адміністрування

178,960

2 10281131 954243
Софієнко Іван Сергійович 169992 B15 30.06.2015 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0129642

Публічне 
управління та 
адміністрування

159,100
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