
 
 

Додаток № ___ 

до протоколу стипендіальної 

комісії Українського  

державного університету 

залізничного транспорту 

 

«__» ___________ 2022 р. № __ 
 

РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ 
за другий 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 3  

 

№ 

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

Рейтинговий бал успішності та його складові 
Прим. 

       
1.  Калюжний Владислав Сергійович 105-ТКРТ-Д19 8,450 63,990 72,440 0,000 1,800 1,800 74,240  

 

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 273 – Залізничний транспорт 

Освітня програма Організація контролю систем керування рухом поїздів 

Курс 3 

 

№ 

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

Рейтинговий бал успішності та його складові 
Прим. 

       
1.  Червенко Олександр Володимирович 106-ОКСКРП-Д19 9,250 75,533 84,783 0,000 3,600 3,600 88,383 Відмінник 

2.  Єфименко Аліна Ігорівна 106-ОКСКРП-Д19 6,375 50,625 57,000 0,000 0,000 0,000 57,000  

 

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). 

 

 

Декан факультету інформаційно-керуючих  

систем та технологій            Сергій ЗМІЙ 


