
 
 

Додаток № ___ 

до протоколу стипендіальної 

комісії Українського  

державного університету 

залізничного транспорту 

 

«__» ___________ 2022 р. № __ 
 

РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ 

за другий семестр 2021/2022 навчального року 

студентів денної форми навчання факультету інформаційно-керуючих систем та технологій Українського державного університету 

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

 

Спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

Освітня програма Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

Курс 1 (скорочений термін навчання) 

 

№ 

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

Рейтинговий бал успішності та його складові 
Прим. 

       
1.  Удовенко Дмитро Вікторович 133-АКІТ-Д21 9,400 70,956 80,356 0,000 1,800 1,800 82,156  

2.  Аббасов Олег Олександрович 133-АКІТ-Д21 9,400 69,498 78,898 0,000 0,000 0,000 78,898  

3.  Ляшенко Віктор Володимирович 133-АКІТ-Д21 9,200 62,208 71,408 0,000 0,000 0,000 71,408  

4.  Чернов Владислав Олексійович 133-АКІТ-Д21 6,000 53,946 59,946 0,000 0,000 0,000 59,946  

5.  Поляков Микита Сергійович 133-АКІТ-Д21 6,000 51,516 57,516 0,000 0,000 0,000 57,516  

6.  Степаненко Владислав Олександрович 133-АКІТ-Д21 6,000 51,030 57,030 0,000 0,000 0,000 57,030  

7.  Швачко Максим Олексійович 133-АКІТ-Д21 6,000 48,600 54,600 0,000 0,000 0,000 54,600  

   

Всього на місцях держзамовлення за спеціальністю на курсі 7 осіб 
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 (Rз + Rнаук ), не може 

перевищувати 9 балів); Rс  - загальний рейтинговий бал успішності (Rусп + Rгнд). 

  



 
 

Додаток № ___ 

до протоколу стипендіальної 

комісії Українського  

державного університету 

залізничного транспорту 

 

«__» ___________ 2022 р. № __ 
 

 
РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ 

за другий семестр 2021/2022 навчального року 

студентів денної форми навчання факультету інформаційно-керуючих систем та технологій Українського державного університету 

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

 

Спеціальність 172 – Телекомунікації та радіотехніка 

Освітня програма Телекомунікації та радіотехніка 

Курс 1 (скорочений термін навчання)  
 

 

 

№ 

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

Рейтинговий бал успішності та його складові 
Прим. 

       
1.  Вовк Дар’я Олексіївна 134-ТКРТ-Д21 8,300 71,013 79,313 0,000 1,800 1,800 81,113  

2.  Руденко Олександр Віталійович 134-ТКРТ-Д21 6,700 52,917 59,617 0,000 0,000 0,000 59,617  

3.  Степаненко Костянтин Віталійович 134-ТКРТ-Д21 6,660 49,953 56,613 0,000 0,000 0,000 56,613  

4.  Кисленко Владислав Дмитрович 134-ТКРТ-Д21 6,740 48,867 55,607 0,000 0,000 0,000 55,607  
 

Всього на місцях держзамовлення за спеціальністю на курсі 4 особи 
 

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 (Rз + Rнаук ), не може 

перевищувати 9 балів); Rс  - загальний рейтинговий бал успішності (Rусп + Rгнд). 
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РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ 
за другий семестр 2021/2022 навчального року 

студентів денної форми навчання факультету інформаційно-керуючих систем та технологій Українського державного університету 

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

Спеціальність 123 – Комп’ютерна інженерія 

Освітня програма Спеціалізовані комп’ютерні системи 

Курс 1 (скорочений термін навчання) 

 
  

№ 

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

Рейтинговий бал успішності та його складові 
Прим. 

       
1.  Кураєв Віктор Олегович 121-СКС-Д21 7,375 70,470 77,845 0,000 1,800 1,800 79,645  

2.  Шікеря Дмитро Володимирович 121-СКС-Д21 7,475 64,395 71,870 0,000 0,000 0,000 71,870  

3.  Усик Данило Ігорович 121-СКС-Д21 7,825 61,965 69,790 0,000 0,000 0,000 69,790  

4.  Ходов Михайло Олегович 121-СКС-Д21 6,750 57,915 64,665 0,000 0,000 0,000 64,665  

5. 6 Вишненко Олександр Дмитрович 121-СКС-Д21 6,800 56,295 63,095 0,000 0,000 0,000 63,095  
 

Всього на місцях держзамовлення за спеціальністю на курсі 6 осіб 

 
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 (Rз + Rнаук ), не може 

перевищувати 9 балів); Rс  - загальний рейтинговий бал успішності (Rусп + Rгнд). 
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«__» ___________ 2022 р. № __ 
 

 

РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ 
за другий семестр 2021/2022 навчального року 

студентів денної форми навчання факультету інформаційно-керуючих систем та технологій Українського державного університету 

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

Спеціальність 126 – Інформаційні системи та технології 

Освітня програма Технології штучного інтелекту 

Курс 1 (скорочений термін навчання) 
 

№ 

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

Рейтинговий бал успішності та його складові 
Прим. 

       
1.  Моньяков Дмитро Сергійович 122-ТШІ-Д21 7,900 79,218 87,118 0,000 1,800 1,800 88,918 Відмінник 

2.  Журавльов Сергій Вікторович 122-ТШІ-Д21 6,600 62,370 68,970 0,000 0,000 0,000 68,970  

3.  Бражник Богдан Олексійович 122-ТШІ-Д21 6,100 61,398 67,498 0,000 0,000 0,000 67,498  

 

Всього на місцях держзамовлення за спеціальністю на курсі 3 особи 

 
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 (Rз + Rнаук ), не може 

перевищувати 9 балів); Rс  - загальний рейтинговий бал успішності (Rусп + Rгнд). 
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студентів денної форми навчання факультету інформаційно-керуючих систем та технологій Українського державного університету 

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

Спеціальність 273 – Залізничний транспорт 

Освітня програма Організація контролю систем керування рухом поїздів 

Курс 1 (скорочений термін навчання)  
 

№ 

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

Рейтинговий бал успішності та його складові 
Прим. 

       
1.  Васютін Максим Олегович 135-ОКСКРП-Д21 8,500 61,358 69,858 0,000 1,800 1,800 71,658  

2.  Коваленко Євгеній Олександрович 135-ОКСКРП-Д21 6,300 48,600 54,900 0,000 0,000 0,000 54,900  

3.  Хачко Денис Станіславович 135-ОКСКРП-Д21 6,100 48,600 54,700 0,000 0,000 0,000 54,700  

4.  Ткачук Руслан Сергійович 135-ОКСКРП-Д21 6,000 48,600 54,600 0,000 0,000 0,000 54,600  

 

Всього на місцях держзамовлення за спеціальністю на курсі 5 осіб 

 
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 (Rз + Rнаук ), не може 

перевищувати 9 балів); Rс  - загальний рейтинговий бал успішності (Rусп + Rгнд). 
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РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ 

за другий семестр 2021/2022 навчального року 

студентів денної форми навчання факультету інформаційно-керуючих систем та технологій Українського державного університету 

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

 

Спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

Освітня програма Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

Курс 1  

 

№ 

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

Рейтинговий бал успішності та його складові 
Прим. 

       
1.  Соколовський Данііл Павлович 106-АКІТ-Д21 6,500 62,978 69,478 0,000 0,000 0,000 69,478  

2.  Арашкевич Володимир Віталійович 106-АКІТ-Д21 6,000 55,890 61,890 0,000 1,800 1,800 63,690  

3.  Ротань В’ячеслав Олексійович 106-АКІТ-Д21 6,300 50,828 57,128 0,000 0,000 0,000 57,128  

4.  Чмирь Ростислав Романович 106-АКІТ-Д21 6,000 49,005 55,005 0,000 0,000 0,000 55,005  

   

Всього на місцях держзамовлення за спеціальністю на курсі 5 осіб 

 
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 (Rз + Rнаук ), не може 

перевищувати 9 балів); Rс  - загальний рейтинговий бал успішності (Rусп + Rгнд). 
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РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ 
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студентів денної форми навчання факультету інформаційно-керуючих систем та технологій Українського державного університету 

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

 

Спеціальність 126 – Інформаційні системи та технології 

Освітня програма Технології штучного інтелекту 

Курс 1  

 

№ 

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

Рейтинговий бал успішності та його складові 
Прим. 

       
1.  Калиниченко Олена Костянтинівна 109-ТШІ-Д21 9,900 77,153 87,053 0,000 1,800 1,800 88,853 Відмінник 

2.  Нотченко Дмитро Андрійович 109-ТШІ-Д21 9,000 72,900 81,900 0,000 1,800 1,800 83,700  

3.  Науменко Ілона Ігорівна 109-ТШІ-Д21 6,000 51,638 57,638 0,000 0,000 0,000 57,638  

4.  Проскурін Євгеній Юрійович 109-ТШІ-Д21 6,300 48,600 54,900 0,000 0,000 0,000 54,900  

Всього на місцях держзамовлення за спеціальністю на курсі 4 особи 

 
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 (Rз + 

Rнаук ), не може перевищувати 9 балів); Rс  - загальний рейтинговий бал успішності (Rусп + Rгнд). 
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РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ 

за другий семестр 2021/2022 навчального року 

студентів денної форми навчання факультету інформаційно-керуючих систем та технологій Українського державного університету 

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

 

Спеціальність 273 – Залізничний транспорт 

Освітня програма Організація контролю систем керування рухом поїздів 

Курс 1 

 

№ 

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

Рейтинговий бал успішності та його складові 
Прим. 

       
1.  Усик Ілля Станіславович 110-ОКСКРП-Д21 9,100 59,738 68,838 0,000 0,000 0,000 68,838  

2.  Усіченко Євген В’ячеславович 110-ОКСКРП-Д21 9,300 56,700 66,000 0,000 0,000 0,000 66,000  

3.  Нікітін Євгеній Леонідович 110-ОКСКРП-Д21 7,600 49,208 56,808 0,000 0,000 0,000 56,808  

4.  Сидоров Нікіта Сергійович 110-ОКСКРП-Д21 6,000 50,220 56,220 0,000 0,000 0,000 56,220  

Всього на місцях держзамовлення за спеціальністю на курсі 6 осіб 
 

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 (Rз + Rнаук ), не може 

перевищувати 9 балів); Rс  - загальний рейтинговий бал успішності (Rусп + Rгнд). 

 

Декан факультету інформаційно-керуючих  

систем та технологій            Сергій ЗМІЙ 


