


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 

№ 401с

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 10283083 958418 Бойко Тетяна Вікторівна 21042982 XA 29.06.2002 
Диплом спеціаліста

Економіка 
підприємства

160,780

2 10283012 958418 Мазіашвілі Артур Рамазійович 020611 C15 30.06.2015 
Диплом спеціаліста

Економіка 
підприємства

185,670

3 10283034 958418 Тупікіна Катерина Олександрівна 34318521 XA 30.06.2008 
Диплом спеціаліста

Економіка 
підприємства

167,400
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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 

№ 401с

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 10282998 958423

Загородний Денис Вікторович 134863 M18 31.12.2018 
Диплом магістра

Управління 
фінансами, 
банківська справа та 
страхування

169,650

2 10282181 958423

Шандер Юлія Валеріївна 41855648 XA 30.12.2011 
Диплом магістра

Управління 
фінансами, 
банківська справа та 
страхування

186,400
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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 

№ 401с

073 Менеджмент 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 10282980 958429
Оксюта Андрій Володимирович 124903 M18 31.12.2018 

Диплом магістра
Менеджмент 
організацій і 
адміністрування

180,110
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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 

№ 401с

075 Маркетинг 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 10282568 958518 Слободчиков Сергій Ігорович 47324553 AH 30.06.2014 
Диплом спеціаліста

Маркетинг 181,760
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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 

№ 401с

144 Теплоенергетика 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 10283211 958400 Аракелян Тигран Артурович 41829549 KB 31.10.2011 
Диплом магістра

Енергетичний 
менеджмент

186,900

2 10284161 958400 Власовець Галина Вікторівна 162130 M19 31.12.2019 
Диплом магістра

Енергетичний 
менеджмент

162,920

3 10284186 958400 Леоненко Анна Анатоліївна 30603139 KB 30.08.2006 
Диплом спеціаліста

Енергетичний 
менеджмент

176,530
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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 

№ 401с

152 Метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка 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 10284165 958411
Дяченко Костянтин Едуардович 85006107 MB 18.06.2011 

Диплом спеціаліста
Якість, 
стандартизація та 
сертифікація

158,200
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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 

№ 401с

192 Будівництво та цивільна інженерія 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 10282906 958517
Маслов Микола В`ячеславович 272549 12ДCK 09.04.2014 

Диплом спеціаліста
Промислове і 
цивільне 
будівництво

150,880

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 «29»  вересня 2021 року 

№ 401с

273 Залізничний транспорт 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 10282493 958523
Левицький Віталій Володимирович 046437 M20 03.02.2020 

Диплом магістра
Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

160,500

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 «29»  вересня 2021 року 

№ 401с

273 Залізничний транспорт 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 10284240 958441
Лунгу Наталія Володимирівна 38615671 HP 30.06.2010 

Диплом спеціаліста
Залізничні споруди 
та колійне 
господарство

157,700

2 10282964 958441
Шевченко Сергій Анатолійович 33271463 KB 30.05.2008 

Диплом спеціаліста
Залізничні споруди 
та колійне 
господарство

170,260
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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 

№ 401с

273 Залізничний транспорт 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 10283159 958406 Новіков Віктор Вікторович 45478228 HK 01.07.2013 
Диплом спеціаліста

Вагони та вагонне 
господарство

148,070
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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 

№ 401с

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 10283070 958413

Гарвона Віктор Степанович 000805 ЛK 30.06.2000 Диплом 
спеціаліста

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

156,300

2 10283089 958413

Чернишева Валерія Вячеславівна 054996 M17 15.05.2017 
Диплом магістра

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

171,800
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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 

№ 401с

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 10282683 958387
Гнидець Дмитро Петрович 29704607 HP 10.06.2006 

Диплом спеціаліста
Публічне 
управління та 
адміністрування

195,020

2 10282875 958387
Гнидець Олександр Петрович 29704608 HP 10.06.2006 

Диплом спеціаліста
Публічне 
управління та 
адміністрування

186,920

3 10286282 958387
Зацерковний Артем Миколайович 40903758 KB 17.06.2011 

Диплом спеціаліста
Публічне 
управління та 
адміністрування

169,300

4 10281274 958387
Зацерковний Денис Миколайович 124899 M20 31.12.2020 

Диплом магістра
Публічне 
управління та 
адміністрування

161,400
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5 10285821 958387
Зибелєва Вікторія Валеріївна 21596627 KB 24.06.2003 

Диплом магістра
Публічне 
управління та 
адміністрування

176,400

6 10282658 958387
Потоцька Юлія Євгеніївна 124869 M20 31.12.2020 

Диплом магістра
Публічне 
управління та 
адміністрування

163,300

7 10281228 958387
Фоменко Андрій Олександрович 25166655 HP 12.06.2004 

Диплом спеціаліста
Публічне 
управління та 
адміністрування

159,920

8 10285813 958387
Христофор Олег Вікторович 10636369 BH 11.07.1998 

Диплом спеціаліста
Публічне 
управління та 
адміністрування

186,600

9 10281252 958387
Шевченко Захар Михайлович 33048819 HP 24.11.2007 

Диплом магістра
Публічне 
управління та 
адміністрування

201,120
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