
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.1
Український  державний  університет  залізничного  транспорту 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
ХАРКІВ

(населений пункт)

від «22» серпня 2022 року №205с

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Український державний університет 
залізничного транспорту у 2022 році та рішення приймальної комісії від «22» 
серпня 2022 року, протокол №11,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «12» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного 
(регіонального) бюджету згідно з додатком.
      Додаток: на 25 арк.

Ректор Сергій ПАНЧЕНКО
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Український державний 

університет 
залізничного транспорту

Додаток до наказу від «22»  серпня 2022 року 
№ 205с

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10841190 100603
9

39-6897359 Анастасія Павлівна 019409 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2020р. - 0059691 Управління 
фінансами, 
банківська 
справа та 
страхування

155,000

2 10614881 100603
9

39-6174237 Альбіна Володимирівна 040328 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0208065 Управління 
фінансами, 
банківська 
справа та 
страхування

142,500

1



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Український державний 

університет 
залізничного транспорту

Додаток до наказу від «22»  серпня 2022 року 
№ 205с

075 Маркетинг Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10887526 100608
4

39-5686181 Мія Ігорівна 012561 E22 17.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0109752 Маркетинг 141,000

2 10647481 100608
4

39-5794698 Дарія Віталіївна 009151 E22 28.02.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0164447 Маркетинг 141,500

2



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Український державний 

університет 
залізничного транспорту

Додаток до наказу від «22»  серпня 2022 року 
№ 205с

123 Комп’ютерна інженерія Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10495552 989455
39-5637353 Павло Володимирович 012266 E22 17.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0110520 Спеціалізовані 
комп’ютерні 
системи 

167,000

2 10685702 989455
39-5660944 Ярослав Вікторович 081941 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0304737; 2021р. - 
0357314

Спеціалізовані 
комп’ютерні 
системи 

162,000

3 10560975 989455
39-5658350 Іван Ігорович 044095 E22 27.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0226361 Спеціалізовані 
комп’ютерні 
системи 

177,500

3



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Український державний 

університет 
залізничного транспорту

Додаток до наказу від «22»  серпня 2022 року 
№ 205с

126 Інформаційні системи та технології Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10692645 969486
39-6207933 Михайло Валерійович 016340 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0270680 Технології 
штучного 
інтелекту

163,000

2 10535401 969486
39-5807047 Єгор Дмитрович 082038 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0307640 Технології 
штучного 
інтелекту

166,500

4



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Український державний 

університет 
залізничного транспорту

Додаток до наказу від «22»  серпня 2022 року 
№ 205с

133 Галузеве машинобудування Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10862027 100603
6

39-4993582 Богдан Михайлович 003533 E22 31.01.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0016355 Будівельні, 
колійні, гірничі 
та 
нафтогазопроми
слові машини

133,000

2 10636964 100603
6

39-5695535 Максим Романович 029741 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0428524 Будівельні, 
колійні, гірничі 
та 
нафтогазопроми
слові машини

132,000

5



3 10721075 100603
6

39-4980115 Руслан Олександрович 003527 E22 31.01.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0474662 Будівельні, 
колійні, гірничі 
та 
нафтогазопроми
слові машини

139,500

6



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Український державний 

університет 
залізничного транспорту

Додаток до наказу від «22»  серпня 2022 року 
№ 205с

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка Державна Бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11282684 987262

39-5852808 Акім Амірович 016826 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0455349 Електропостачан
ня та 
ресурсозберігаю
чі технології

131,000

2 10626525 987262

39-5798066 Владислав Вікторович 015239 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0472189 Електропостачан
ня та 
ресурсозберігаю
чі технології

140,000

3 10977351 987262

39-7997163 Сергій Олександрович 37014322 XA 23.06.2009 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0099891 Електропостачан
ня та 
ресурсозберігаю
чі технології

141,000

7



4 10729253 987262

39-5698249 Євгеній Володимирович 016778 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0459997 Електропостачан
ня та 
ресурсозберігаю
чі технології

150,500

8



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Український державний 

університет 
залізничного транспорту

Додаток до наказу від «22»  серпня 2022 року 
№ 205с

144 Теплоенергетика Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10753842 994436
39-5670378 Богдан Олександрович 002187 E22 31.01.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0112593 Теплоенергетика 154,000

2 10692223 994436
39-5700713 Рустам Бахдіярович 002188 E22 31.01.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0466748 Теплоенергетика 146,500

9



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Український державний 

університет 
залізничного транспорту

Додаток до наказу від «22»  серпня 2022 року 
№ 205с

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології Державна Бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10756270 100118
5

39-5685496 Олексій Володимирович 081896 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0304786 Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані 
технології

147,500

2 10549038 100118
5

39-5766040 Данило Олександрович 012258 E22 17.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0109027 Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані 
технології

129,500

3 10626229 100118
5

39-5763286 Дмитро Денисович 008542 E22 28.02.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0361495 Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані 
технології

146,500

10



4 10880621 100118
5

39-6268192 Роман Олегович 016830 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0329968 Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані 
технології

133,000

5 10589380 100118
5

39-5679353 Олександр Олександрович 043717 E22 27.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0226209 Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані 
технології

135,500

11



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Український державний 

університет 
залізничного транспорту

Додаток до наказу від «22»  серпня 2022 року 
№ 205с

172 Телекомунікації та радіотехніка Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10726608 969485
39-5698225 Олексій Віталійович 081868 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0344107 Телекомунікації 
та радіотехніка

142,500

2 10642719 969485
39-7016875 Єгор Дмитрович 003539 X22 30.06.2022 

Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2020р. - 0231786 Телекомунікації 
та радіотехніка

146,500

12



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Український державний 

університет 
залізничного транспорту

Додаток до наказу від «22»  серпня 2022 року 
№ 205с

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10903589 990900
39-5646666 Микита Олегович 021040 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0115088 Промислове і 
цивільне 
будівництво

136,500

2 10945237 990900
39-5719408 Ігор Петрович 014984 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0314556 Промислове і 
цивільне 
будівництво

129,000

13



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Український державний 

університет 
залізничного транспорту

Додаток до наказу від «22»  серпня 2022 року 
№ 205с

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11210772 976895
39-5667713 Маргарита Валеріївна 020649 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0115487; 2022р. - 
0425126

Будівельний 
менеджмент

153,500

2 10502414 976895
39-5678803 Анастасія Павлівна 020629 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0112909 Будівельний 
менеджмент

146,500

14



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Український державний 

університет 
залізничного транспорту

Додаток до наказу від «22»  серпня 2022 року 
№ 205с

193 Геодезія та землеустрій Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10683634 997127
39-5692142 Олександра Юріївна 085573 E22 15.07.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0116571 Геодезія, 
землеустрій та 
кадастр

148,000

2 10678090 997127
39-5810511 Анастасія Геннадіївна 085580 E22 15.07.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0116097 Геодезія, 
землеустрій та 
кадастр

142,000

15



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Український державний 

університет 
залізничного транспорту

Додаток до наказу від «22»  серпня 2022 року 
№ 205с

273 Залізничний транспорт Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11006485 989160
39-5642077 Сергій Володимирович 020772 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0087046 Електровози та 
електропоїзди

135,500

2 10910815 989160
39-6321538 Анастасія Геннадіївна 029826 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0169940 Електровози та 
електропоїзди

139,500

3 10725297 989160
39-5750373 Максим Сергійович 016304 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0053705 Електровози та 
електропоїзди

139,000

4 10651523 989160
39-5722385 Едуард 016792 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0344328 Електровози та 
електропоїзди

138,000

16



5 10659694 989160
39-5757821 Олександр Сергійович 043988 E22 27.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0464685 Електровози та 
електропоїзди

132,000

6 10937622 989160
39-5796071 Денис Олександрович 081716 E22 01.07.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0446517 Електровози та 
електропоїзди

139,500

7 10698257 989160
39-5773345 Ярослав Андрійович 016818 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0317553 Електровози та 
електропоїзди

144,500

8 10539342 989160
39-5797084 Владислав Андрійович 016364 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0056482 Електровози та 
електропоїзди

144,000

17



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Український державний 

університет 
залізничного транспорту

Додаток до наказу від «22»  серпня 2022 року 
№ 205с

273 Залізничний транспорт Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11050477 975308

39-5415031 Богдан Євгенович 097230 E21 29.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0458411 Залізничні 
споруди та 
колійне 
господарство

150,500

2 11213894 975308

39-5701707 Андрій Юрійович 020654 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0485793 Залізничні 
споруди та 
колійне 
господарство

137,000

3 11220495 975308

39-3759764 Кирило Андрійович 027608 E18 30.06.2018 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0485239 Залізничні 
споруди та 
колійне 
господарство

135,500

18



4 10640098 975308

39-5749877 Данило Олексійович 016378 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0056382 Залізничні 
споруди та 
колійне 
господарство

142,500

19



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Український державний 

університет 
залізничного транспорту

Додаток до наказу від «22»  серпня 2022 року 
№ 205с

273 Залізничний транспорт Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10715179 100604
1

39-5791382 Єлизавета Олексіївна 016745 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0373719 Організація 
контролю систем 
керування рухом 
поїздів

143,000

2 10569381 100604
1

39-5727163 Євген Вікторович 016815 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0444068 Організація 
контролю систем 
керування рухом 
поїздів

141,500

3 10619049 100604
1

39-5809674 Юлія Олексіївна 043992 E22 27.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0442350 Організація 
контролю систем 
керування рухом 
поїздів

144,500

20



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Український державний 

університет 
залізничного транспорту

Додаток до наказу від «22»  серпня 2022 року 
№ 205с

273 Залізничний транспорт Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10550514 975309
39-5763730 Сергій Олексійович 016800 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0300963 Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

136,000

2 11206916 975309
39-5403008 Єгор Романович 016376 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0442347 Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

138,000

3 11278516 975309
39-5794660 Віталій Володимирович 021052 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0469222 Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

135,500

4 11276844 975309
39-5810704 Михайло Юрійович 021056 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0486461 Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

142,000
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Український державний 

університет 
залізничного транспорту

Додаток до наказу від «22»  серпня 2022 року 
№ 205с

273 Залізничний транспорт Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11239804 989159
39-5749963 Миколай Олександрович 012566 E22 17.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0050761 Вагони та 
транспортна 
інженерія

143,500

2 11086138 989159
39-6296372 Катерина Віталіївна 029821 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0177061 Вагони та 
транспортна 
інженерія

146,500
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               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Український державний 

університет 
залізничного транспорту

Додаток до наказу від «22»  серпня 2022 року 
№ 205с

275 Транспортні технології/275.02 на 
залізничному транспорті Державна Бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10762933 966505

39-5791596 Юлія Сергіївна 016744 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0452656 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

131,500

2 10948642 966505

39-5764685 Владислав Сергійович 016748 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0278214 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

143,500

3 10567999 966505

39-5684137 Дарина Олексіївна 040519 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0121201 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

144,000
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4 10608799 966505

39-5725274 Дмитро Андрійович 040479 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0127909 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

160,000

5 11015319 966505

39-5732001 Катерина Дмитрівна 016752 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0323609 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

149,500

6 11214292 966505

39-5723369 Вячеслав Олегович 016908 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0316531 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

151,000

7 11214601 966505

39-5802038 Микита Олександрович 016910 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0439821 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

140,000

8 10599750 966505

39-5792995 Артем Володимирович 017801 E22 27.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0208850 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

146,500

9 10712056 966505

39-5773017 Єлизавета Юріївна 016746 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0275876 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

154,500

10 10500401 966505

39-5751289 Андрій Вікторович 016762 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0275717 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

130,000

11 11221558 966505

39-5762715 Ілона Сергіївна 016937 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0486920 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

136,500

12 11197975 966505

39-5732427 Сергій Андрійович 016760 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0485579 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

133,000
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13 11208958 966505

39-8085765 Світлана Анатоліївна 592595 AT 28.06.1990 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0481269 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

134,500

14 10998608 966505

39-5727978 Ярослав Олександрович 060981 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0340018 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

130,000
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