
 
 

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 2 (скорочений термін навчання) 
 

№ 

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

Рейтинговий бал успішності та його складові 
Прим. 

       
1.  Смолянов Максим Сергійович 131-АКІТ-Д20 9,233 69,660 78,893 0,000 0,000 0,000 78,893  
2.  Тімофєєва Юлія Володимирівна 131-АКІТ-Д20 8,233 66,258 74,491 0,000 3,150 3,150 77,641  

3.  Копєйка Андрій Володимирович 131-АКІТ-Д20 8,467 63,666 72,133 0,000 0,000 0,000 72,133  
4.  Теодорський Віталій Володимирович 131-АКІТ-Д20 8,583 57,672 66,255 0,000 0,000 0,000 66,255  
5.  Яковенко Максим Ігорович 131-АКІТ-Д20 6,817 52,974 59,791 0,000 1,800 1,800 61,591  
6.  Ечкенко Владислав Євгенійович 131-АКІТ-Д20 6,467 51,030 57,497 0,000 0,000 0,000 57,497  
7.  Коміссаренко Антон Максимович 131-АКІТ-Д20 6,450 51,030 57,480 0,000 0,000 0,000 57,480  

 

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 Телекомунікаційні системи та мережі 

Курс 2 (скорочений термін навчання) 

 

№ 

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

Рейтинговий бал успішності та його складові 
Прим. 

       
1.  Стрілець (Бескоровайна) Марія Андріївна 132-ТКРТ-Д20 6,775 62,856 69,631 0,000 1,800 1,800 71,431  

2. 2 Мартиненко Максим Сергійович 132-ТКРТ-Д20 6,475 62,046 68,521 0,000 0,000 0,000 68,521  

3.  Шакуров Костянтин Олександрович 132-ТКРТ-Д20 6,775 55,404 62,179 0,000 0,000 0,000 62,179  

4. 1 Булах Михайло Романович 132-ТКРТ-Д20 6,225 55,890 62,115 0,000 0,000 0,000 62,115  

5. 3 Рєзвушкіна Поліна Євгенівна 132-ТКРТ-Д20 6,375 53,946 60,321 0,000 0,000 0,000 60,321  

6.  Яременко Ольга Олександрівна 132-ТКРТ-Д20 6,000 52,488 58,488 0,000 1,800 1,800 60,288  

7.  Зіненко Олександр Вікторович 132-ТКРТ-Д20 6,125 50,706 56,831 0,000 0,000 0,000 56,831  

8.  Спіцин Денис Миколайович 132-ТКРТ-Д20 6,025 50,382 56,407 0,000 0,000 0,000 56,407  
 

Всього на місцях держзамовлення за спеціальністю на курсі 8 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 273 – Залізничний транспорт 

Освітня програма Організація контролю систем керування рухом поїздів 

Курс 2 (скорочений термін навчання)  

 

№ 

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

Рейтинговий бал успішності та його складові 
Прим. 

       
1.  Чебоненко Дар`я Семенівна 135-ОКСКРП-Д20 7,550 61,398 68,948 0,000 1,800 1,800 70,748  

2.  Міхєєва Дар`я Сергіївна 135-ОКСКРП-Д20 6,100 52,974 59,074 0,000 0,000 0,000 59,074  

3.  Горкушин Ігор Олегович 135-ОКСКРП-Д20 6,250 49,410 55,660 0,000 0,000 0,000 55,660  

4.  Лихо Павло Павлович 135-ОКСКРП-Д20 6,000 48,600 54,600 0,000 0,000 0,000 54,600  

 

Всього на місцях держзамовлення за спеціальністю на курсі 10 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 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

Освітня програма Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

Курс 2  
 

№ 

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

Рейтинговий бал успішності та його складові 
Прим. 

       
1.  Касьянов Михайло Аркадійович 106-АКІТ-Д20 9,000 68,526 77,526 0,000 9,450 9 86,526  

 

Всього на місцях держзамовлення за спеціальністю на курсі 1 особа 
 

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 2 

 

№ 

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

Рейтинговий бал успішності та його складові 
Прим. 

       
1.  Зенич Данило Віталійович 108-ТКРТ-Д20 8,900 72,698 81,598 0,000 4,950 4,950 86,548  

2.  Довгаль Дмитро Вячеславович 108-ТКРТ-Д20 8,900 70,268 79,168 0,000 3,150 3,150 82,318  

3.  Гладка Діана Вікторівна 108-ТКРТ-Д20 8,300 73,913 82,213 0,000 0,000 0,000 82,213  

 

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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до протоколу стипендіальної 

комісії Українського  

державного університету 
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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 2 

 

№ 

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

Рейтинговий бал успішності та його складові 
Прим. 

       
1.  Бібіков Олексій Дмитрович 112-ТШІ-Д20 8,950 71,280 80,230 0,000 1,800 1,800 82,030  

2.  Зінченко Антон Олександрович 112-ТШІ-Д20 9,450 70,065 79,515 0,000 0,000 0,000 79,515  

 

Всього на місцях держзамовлення за спеціальністю на курсі 2 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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до протоколу стипендіальної 
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державного університету 
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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 2  

 

№ 

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

Рейтинговий бал успішності та його складові 
Прим. 

       
1.  Кучеренко Валерій Анатолійович 113-ОКСКРП-Д20 8,700 66,623 75,323 0,000 0,000 0,000 75,323  

2.  Климко Олександр Віталійович 113-ОКСКРП-Д20 7,250 60,345 67,595 0,000 1,800 1,800 69,395  

3.  Головко Володимир Вадимович 113-ОКСКРП-Д20 7,300 56,498 63,798 0,000 1,800 1,800 65,598  

4.  Богаєвський Олексій Олексійович 113-ОКСКРП-Д20 7,450 49,208 56,658 0,000 1,800 1,800 58,458  

5.  Губський Володимир Олександрович 113-ОКСКРП-Д20 6,000 51,030 57,030 0,000 0,000 0,000 57,030  

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). 

 

Декан факультету інформаційно-керуючих  

систем та технологій            Сергій ЗМІЙ 


