
 
 

Додаток № ___ 
до протоколу стипендіальної 
комісії Українського  
державного університету 
залізничного транспорту 
 
«__» ___________ 2022 р. № __ 

РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ 
за другий семестр 2021/2022 навчального року 

студентів денної форми здобуття вищої освіти Будівельного факультету Українського державного університету 
залізничного транспорту, які навчаються за державним замовленням за рахунок коштів загального фонду державного 

бюджету 
 

Спеціальність Залізничний транспорт 
Освітній ступінь бакалавр (скорочений термін навчання) 

 

Рейтинговий бал успішності та його складові № 
з/
п 

Прізвище, ім’я, по батькові Група 
Rекр RЗ Rусп Rакт Rнаук Rгнд RС 

Прим. 

1. Удовенко Артем Юрійович 136-УКЗ-Д21 59,778 7,100 66,878 1,8  1,8 68,678  
 
 

Примітка. Умовні скорочення: Rекр - рейтинговий бал екзаменаційних дисциплін та курсових проектів (робіт);  - рейтинговий бал 
залікових дисциплін; Rусп - рейтинговий бал навчання (Rекр + RЗ); Rакт – рейтинговий бал участі у громадському житті та спортивній 
діяльності; Rнаук - рейтинговий бал участі у науковій, науково-технічній діяльності; Rгнд - сумарний рейтинговий бал участі у науковій, 

науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності (Rакт + Rнаук, не може перевищувати 9 балів);  - загальний 
рейтинговий бал успішності (Rусп+ Rгнд). 

 
 

Декан Будівельного факультету       Олексій ДУДІН 



 
 

Додаток № ___ 
до протоколу стипендіальної 
комісії Українського  
державного університету 
залізничного транспорту 
 
«__» ___________ 2022 р. № __ 

 
РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ 

за другий семестр 2021/2022 навчального року 
студентів денної форми здобуття вищої освіти Будівельного факультету Українського державного університету 

залізничного транспорту, які навчаються за державним замовленням за рахунок коштів загального фонду державного 
бюджету 

 
Спеціальність Будівництво та цивільна інженерія 
Освітній ступінь бакалавр (скорочений термін навчання) 

 
Рейтинговий бал успішності та його складові 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові Група 
Rекр RЗ Rусп Rакт Rнаук Rгнд RС 

Прим. 

1. Шобей Марина Володимирівна 132-ЕУ-Д21 69,984 9,550 79,534 1,8  1,8 81,334  

2. Рябченко Софія Русланівна 131-ПЦБ-Д21 70,470 8,750 79,220 1,8  1,8 81,020  

3. Сивенко Сергій Олегович 132-ЕУ-Д21 66,096 7,575 73,671    73,671  

4. Саніна Вікторія Сергіївна 132-ЕУ-Д21 58,806 7,325 66,131    66,131  

5. Батюк Дмитро Романович 132-ЕУ-Д21 57,024 7,425 64,449    64,449 УБД 

Примітка. Умовні скорочення: Rекр - рейтинговий бал екзаменаційних дисциплін та курсових проектів (робіт);  - рейтинговий бал 

залікових дисциплін; Rусп - рейтинговий бал навчання (Rекр + RЗ); Rакт – рейтинговий бал участі у громадському житті та спортивній 

діяльності; Rнаук - рейтинговий бал участі у науковій, науково-технічній діяльності; Rгнд - сумарний рейтинговий бал участі у науковій, 

науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності (Rакт + Rнаук, не може перевищувати 9 балів);  - загальний 

рейтинговий бал успішності (Rусп+ Rгнд). 

Декан Будівельного факультету       Олексій ДУДІН 



 
 

Додаток № ___ 
до протоколу стипендіальної 
комісії Українського  
державного університету 
залізничного транспорту 
 
«__» ___________ 2022 р. № __ 

 
РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ 

за другий семестр 2021/2022 навчального року 
студентів денної форми здобуття вищої освіти Будівельного факультету Українського державного університету 

залізничного транспорту, які навчаються за державним замовленням за рахунок коштів загального фонду державного 
бюджету 

 
 

Спеціальність Прикладна механіка 
Освітній ступінь бакалавр 

 
 

Рейтинговий бал успішності та його складові № 
з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові Група 
Rекр RЗ Rусп Rакт Rнаук Rгнд RС 

Прим. 

1. Кізіма Іван Олександрович 108-ОПМ-Д21 48,600 6,850 55,450 1,8  1,8 57,250  

2. Тарнакін Віктор Олексійович 108-ОПМ-Д21 48,600 6,675 55,275    55,275  

 

Примітка. Умовні скорочення: Rекр - рейтинговий бал екзаменаційних дисциплін та курсових проектів (робіт); RЗ - рейтинговий бал 

залікових дисциплін; Rусп - рейтинговий бал навчання (Rекр + RЗ); Rакт – рейтинговий бал участі у громадському житті та спортивній 

діяльності; Rнаук - рейтинговий бал участі у науковій, науково-технічній діяльності; Rгнд - сумарний рейтинговий бал участі у науковій, 

науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності (Rакт + Rнаук, не може перевищувати 9 балів);  - загальний 

рейтинговий бал успішності (Rусп+ Rгнд). 

 
 

Декан Будівельного факультету       Олексій ДУДІН 
 



 
 

Додаток № ___ 
до протоколу стипендіальної 
комісії Українського  
державного університету 
залізничного транспорту 
 
«__» ___________ 2022 р. № __ 

РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ 
за другий семестр 2021/2022 навчального року 

студентів денної форми здобуття вищої освіти Будівельного факультету Українського державного університету 
залізничного транспорту, які навчаються за державним замовленням за рахунок коштів загального фонду державного 

бюджету 
 

Спеціальність Галузеве машинобудування 
Освітній ступінь бакалавр 

 
Рейтинговий бал успішності та його складові № 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові Група 

Rекр RЗ Rусп Rакт Rнаук Rгнд RС 
Прим. 

1.  Хоменко Олександр Миколайович 109-БКМ-Д21 59,535 8,533 68,068 0,9  0,9 68,968  
2.  Воронько Артур Вячеславович 109-БКМ-Д21 59,130 8,500 67,630 0,9  0,9 68,530  
3.  Яковлев Валерій Олегович 109-БКМ-Д21 57,105 8,333 65,438    65,438  
4.  Диський Олександр В’ячеславович 109-БКМ-Д21 57,105 7,567 64,672    64,672  
5.  Журба Анна Валентинівна 109-БКМ-Д21 50,018 6,600 56,618    56,618  

Примітка. Умовні скорочення: Rекр - рейтинговий бал екзаменаційних дисциплін та курсових проектів (робіт);  - рейтинговий бал 

залікових дисциплін; Rусп - рейтинговий бал навчання (Rекр + RЗ); Rакт – рейтинговий бал участі у громадському житті та спортивній 

діяльності; Rнаук - рейтинговий бал участі у науковій, науково-технічній діяльності; Rгнд - сумарний рейтинговий бал участі у науковій, 

науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності (Rакт + Rнаук, не може перевищувати 9 балів);  - загальний 

рейтинговий бал успішності (Rусп+ Rгнд). 

 
Декан Будівельного факультету      Олексій ДУДІН 



 
 

 Додаток № ___ 
до протоколу стипендіальної 
комісії Українського  
державного університету 
залізничного транспорту 
 
«__» ___________ 2022р. № __ 

 
РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ 

за другий семестр 2021/2022 навчального року 
студентів денної форми здобуття вищої освіти Будівельного факультету Українського державного університету 

залізничного транспорту, які навчаються за державним замовленням за рахунок коштів загального фонду державного 
бюджету 

 
Спеціальність Будівництво та цивільна інженерія 
Освітній ступінь бакалавр  

 
Рейтинговий бал успішності та його складові № 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові Група 

Rекр RЗ Rусп Rакт Rнаук Rгнд RС 
Прим. 

1.  Пендюк Тетяна Олександрівна 101-ПЦБ-Д21 75,654 8,000 83,654 1,8  1,8 85,454 підвищ. 
2.  Пінчук Євген Михайлович 101-ПЦБ-Д21 73,062 7,200 80,260    80,260  
3.  Мілько Дмитро Васильович 101-ПЦБ-Д21 66,744 6,000 72,744    72,744  

4.  Котелевець Вероніка Віталіївна 101-ПЦБ-Д21 59,454 8,200 67,654    67,654  
5.  Завгородня Ірина Андріївна 101-ПЦБ-Д21 53,460 6,000 59,460    59,460  

 

Примітка. Умовні скорочення: Rекр - рейтинговий бал екзаменаційних дисциплін та курсових проектів (робіт);  - рейтинговий бал 
залікових дисциплін; Rусп - рейтинговий бал навчання (Rекр + RЗ); Rакт – рейтинговий бал участі у громадському житті та спортивній 
діяльності; Rнаук - рейтинговий бал участі у науковій, науково-технічній діяльності; Rгнд - сумарний рейтинговий бал участі у науковій, 

науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності (Rакт + Rнаук, не може перевищувати 9 балів);  - загальний 
рейтинговий бал успішності (Rусп+ Rгнд). 

 
Декан Будівельного факультету       Олексій ДУДІН 



 
 

Додаток № ___ 
до протоколу стипендіальної 
комісії Українського  
державного університету 
залізничного транспорту 
 
«__» ___________ 2022р. № __ 

 
РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ 

за другий семестр 2021/2022 навчального року 
студентів денної форми здобуття вищої освіти Будівельного факультету Українського державного університету 

залізничного транспорту, які навчаються за державним замовленням за рахунок коштів загального фонду державного 
бюджету 

Спеціальність Геодезія та землеустрій 
Освітній ступінь бакалавр (скорочений термін навчання) 

 
Рейтинговий бал успішності та його складові № 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові Група 

Rекр RЗ Rусп Rакт Rнаук Rгнд RС 
Прим. 

1. Білостоцька Дарія Владиславівна 133-ГЗ-Д21 70,470 8,625 79,095 1,8  1,8 80,895  
2. Песоцька Катерина Олександрівна 133-ГЗ-Д21 69,053 8,850 77,903    77,903  
3. Мургіна Катерина Олександрівна 133-ГЗ-Д21 63,585 8,875 72,460    72,460  
4. Рогожин Артем Євгенійович 133-ГЗ-Д21 53,663 7,150 60,813    60,813  
5. Бувальцев Олександр Васильович 133-ГЗ-Д21 51,435 6,375 57,810    57,810  

 

Примітка. Умовні скорочення: Rекр - рейтинговий бал екзаменаційних дисциплін та курсових проектів (робіт);  - рейтинговий бал 
залікових дисциплін; Rусп - рейтинговий бал навчання (Rекр + RЗ); Rакт – рейтинговий бал участі у громадському житті та спортивній 
діяльності; Rнаук - рейтинговий бал участі у науковій, науково-технічній діяльності; Rгнд - сумарний рейтинговий бал участі у науковій, 

науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності (Rакт + Rнаук, не може перевищувати 9 балів);  - загальний 
рейтинговий бал успішності (Rусп+ Rгнд). 

 
Декан Будівельного факультету       Олексій ДУДІН 

 



 
 

Додаток № ___ 
до протоколу стипендіальної 
комісії Українського  
державного університету 
залізничного транспорту 
 
«__» ___________ 2022р. № __ 

 
РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ 

за другий семестр 2021/2022 навчального року 
студентів денної форми здобуття вищої освіти Будівельного факультету Українського державного університету 

залізничного транспорту, які навчаються за державним замовленням за рахунок коштів загального фонду державного 
бюджету 

 

Спеціальність Геодезія та землеустрій 
Освітній ступінь бакалавр 

 

Рейтинговий бал успішності та його складові № 
з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові Група 
Rекр RЗ Rусп Rакт Rнаук Rгнд RС 

Прим. 

1.  Авраменко Нікіта Тарасович 103-ГЗ-Д21 61,830 7,933 69,763 1,8  1,8 71,563  
2.  Малюга Єгор Павлович 103-ГЗ-Д21 51,300 6,933 58,233    58,233  

3.  Мельніков Артем Сергійович 103-ГЗ-Д21 50,490 7,600 58,090    58,090  
 

Примітка. Умовні скорочення: Rекр - рейтинговий бал екзаменаційних дисциплін та курсових проектів (робіт);  - рейтинговий бал 
залікових дисциплін; Rусп - рейтинговий бал навчання (Rекр + RЗ); Rакт – рейтинговий бал участі у громадському житті та спортивній 
діяльності; Rнаук - рейтинговий бал участі у науковій, науково-технічній діяльності; Rгнд - сумарний рейтинговий бал участі у науковій, 

науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності (Rакт + Rнаук, не може перевищувати 9 балів);  - загальний 
рейтинговий бал успішності (Rусп+ Rгнд). 

 
 

Декан Будівельного факультету       Олексій ДУДІН 
 



 
 

Додаток № ___ 
до протоколу стипендіальної 
комісії Українського  
державного університету 
залізничного транспорту 
 
«__» ___________ 2022 р. № __ 

РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ 
за другий семестр 2021/2022 навчального року 

студентів денної форми здобуття вищої освіти Будівельного факультету Українського державного університету 
залізничного транспорту, які навчаються за державним замовленням за рахунок коштів загального фонду державного 

бюджету 
 

Спеціальність Залізничний транспорт 
Освітній ступінь бакалавр (скорочений термін навчання) 

 

Рейтинговий бал успішності та його складові № 
з/
п 

Прізвище, ім’я, по батькові Група 
Rекр RЗ Rусп Rакт Rнаук Rгнд RС 

Прим. 

1. Пономаренко Микола Володимирович 106-УКЗ-Д21 61,763 7,733 69,496 1,8  1,8 71,296  
 
 

Примітка. Умовні скорочення: Rекр - рейтинговий бал екзаменаційних дисциплін та курсових проектів (робіт);  - рейтинговий бал 
залікових дисциплін; Rусп - рейтинговий бал навчання (Rекр + RЗ); Rакт – рейтинговий бал участі у громадському житті та спортивній 
діяльності; Rнаук - рейтинговий бал участі у науковій, науково-технічній діяльності; Rгнд - сумарний рейтинговий бал участі у науковій, 

науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності (Rакт + Rнаук, не може перевищувати 9 балів);  - загальний 
рейтинговий бал успішності (Rусп+ Rгнд). 

 
 

Декан Будівельного факультету       Олексій ДУДІН 
 
 
 



 
 

Додаток № ___ 
до протоколу стипендіальної 
комісії Українського  
державного університету 
залізничного транспорту 
 
«__» ___________ 2022 р. № __ 

РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ 
за другий семестр 2021/2022 навчального року 

студентів денної форми здобуття вищої освіти Будівельного факультету Українського державного університету 
залізничного транспорту, які навчаються за державним замовленням за рахунок коштів загального фонду державного 

бюджету 
 

Спеціальність Галузеве машинобудування 
Освітній ступінь бакалавр 

 
Рейтинговий бал успішності та його складові № 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові Група 

Rекр RЗ Rусп Rакт Rнаук Rгнд RС 
Прим. 

1. Корх Денис Станіславович 122-БКМ-Д21 62,370 7,386 69,756    69,756  

2. Іванчиков Данило Сергійович 122-БКМ-Д21 58,725 7,114 65,839    65,839  
3. Кравець Олексій  Сергійович 122-БКМ-Д21 54,068 6,814 60,882    60,882  

 

Примітка. Умовні скорочення: Rекр - рейтинговий бал екзаменаційних дисциплін та курсових проектів (робіт);  - рейтинговий бал 

залікових дисциплін; Rусп - рейтинговий бал навчання (Rекр + RЗ); Rакт – рейтинговий бал участі у громадському житті та спортивній 

діяльності; Rнаук - рейтинговий бал участі у науковій, науково-технічній діяльності; Rгнд - сумарний рейтинговий бал участі у науковій, 

науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності (Rакт + Rнаук, не може перевищувати 9 балів);  - загальний 

рейтинговий бал успішності (Rусп+ Rгнд). 

 
Декан Будівельного факультету      Олексій ДУДІН 

 
 


