
 
 

     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 навчання 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. Голота Дмитро Олександрович 109-БКМ-Д19 59,940 6,000 65.940 1.8  1.8 67.740  

 

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. Величко Владислав Валерійович 101-ПЦБ-Д19 68.715 7.725 76.440    76.440  
2. Манжелій Леонід Леонідович 101-ПЦБ-Д19 62.100 6.075 68.175    68.175  
3. Пшеничний Олег Вадимович 101-ПЦБ-Д19 52.245 6.775 59.020 1.8  1.8 60.820  

 

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. Калініченко Анастасія Вікторівна 103-ГЗ-Д19 73.508 7.200 80.708    80.708  
2. Коростельов Роман Миколайович 103-ГЗ-Д19 71.685 7.167 78.852    78.852  
3. Антонів Євгеній Олександрович 103-ГЗ-Д19 60.953 6.400 67.353 1.8 2.7 2.7 71.853  
4. Талмаз Анатолій Валентинович 103-ГЗ-Д19 62.573 6.400 68.973    68.973  
5. Кулик Ігор Сергійович 103-ГЗ-Д19 57.915 6.967 64.882    64.882  

 

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 


