
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 «09» вересня 2022 року №272c

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Український державний університет 
залізничного транспорту у 2022 році та рішення приймальної комісії від «09» 
вересня 2022 року, протокол №31,

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 24 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 «09»  вересня 2022 року 
№ 272c

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 10841980 100603
9

Коваленко Анна Сергіївна 030732 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0325800 Управління 
фінансами, 
банківська 
справа та 
страхування

146,500

2 10489825 100603
9

Пилипенко Вікторія Андріївна 040329 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0208180 Управління 
фінансами, 
банківська 
справа та 
страхування

157,500

1



3 10840369 100603
9

Хоміч Юлія Сергіївна 064913 E20 30.06.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0323783 Управління 
фінансами, 
банківська 
справа та 
страхування

153,500

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 «09»  вересня 2022 року 
№ 272c

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 11388977 100608
4

Кравченко Кирило Андрійович 076952 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0316917 Маркетинг 155,500

2 11342532 100608
4

Овчиннікова Вероніка Костянтинівна 028235 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0015221 Маркетинг 149,500

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 «09»  вересня 2022 року 
№ 272c

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 10513522 989455
39-5751310 Віктор Євгенович 081934 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0305538 Спеціалізовані 
комп’ютерні 
системи 

160,500

2 10513525 989455
39-5682612 Євгеній Олександрович 081922 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0306175 Спеціалізовані 
комп’ютерні 
системи 

148,500

3 10699559 989455
39-5745518 Данило Андрійович 012282 E22 17.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0338438 Спеціалізовані 
комп’ютерні 
системи 

142,000

4



4 10653008 989455
39-5641108 Микита Олександрович 012262 E22 17.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0109449 Спеціалізовані 
комп’ютерні 
системи 

127,500

5 10513729 989455
39-5768434 Андрій Дмитрович 081935 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0306442 Спеціалізовані 
комп’ютерні 
системи 

156,500

5



               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 «09»  вересня 2022 року 
№ 272c

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 10786008 969486
39-5814222 Вадим Костянтинович 016329 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0054136 Технології 
штучного 
інтелекту

141,000

2 11088961 969486
39-5826585 Данило Геннадійович 018709 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0424271 Технології 
штучного 
інтелекту

159,500

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 «09»  вересня 2022 року 
№ 272c

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 10593167 100603
6

Кузнєцов Олександр Сергійович 050988 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0084477 Будівельні, 
колійні, гірничі 
та 
нафтогазопроми
слові машини

146,500

2 10646748 100603
6

Куріпка Костянтин Віталійович 050989 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0339087 Будівельні, 
колійні, гірничі 
та 
нафтогазопроми
слові машини

135,500

7



3 11316087 100603
6

Сумароков Едуард Олексійович 050992 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0482853 Будівельні, 
колійні, гірничі 
та 
нафтогазопроми
слові машини

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 «09»  вересня 2022 року 
№ 272c

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 11018679 987262

Мацегора Вікторія Олександрівна 091539 E15 30.06.2015 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0129960 Електропостачан
ня та 
ресурсозберігаю
чі технології

142,500

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 «09»  вересня 2022 року 
№ 272c

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 10659259 994436
39-5742363 Вадим Сергійович 002194 E22 31.01.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0112175 Теплоенергетика 134,000

10



               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 «09»  вересня 2022 року 
№ 272c

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 10610490 100118
5

Васильєв Вячеслав Сергійович 016769 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0278285 Автоматизація 
та комп'ютерно-
інтегровані 
технології

153,000

2 11094775 100118
5

Велько Олена Вікторівна 021982 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0000701 Автоматизація 
та комп'ютерно-
інтегровані 
технології

132,000

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 «09»  вересня 2022 року 
№ 272c

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 11253516 969485
Марендич Ірина Віталіївна 002525 BE 26.06.1996 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0447655 Телекомунікації 
та радіотехніка

152,000

2 10705115 969485
39-5648686 Денис Сергійович 085276 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0168427 Телекомунікації 
та радіотехніка

131,000

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 «09»  вересня 2022 року 
№ 272c

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 11214970 990900
Марченко Антон Сергійович 014958 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0314571 Промислове і 
цивільне 
будівництво

129,500

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 «09»  вересня 2022 року 
№ 272c

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 10484205 976895
Марченко Ростислав Олександрович 036765 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0255596 Будівельний 
менеджмент

131,000

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 «09»  вересня 2022 року 
№ 272c

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 11093701 975309
Бабіч Данило Дмитрович 033948 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0334265 Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

145,500

2 10899792 975309
Долинський Олександр Ігорович 060822 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0257375 Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

131,500

3 10947195 975309
Маковецький Назарій Васильович 060847 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0345758 Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

135,500

15



4 10506285 975309
Полянський Вадим Андрійович 022028 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0000967 Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

129,500

16



               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 «09»  вересня 2022 року 
№ 272c

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 11210002 989160
Бояр Костянтин Андрійович 060824 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0385907; 2022р. - 
0339866

Електровози та 
електропоїзди

147,500

2 11091621 989160
Дем`янок Микита Євгенович 060831 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0339779 Електровози та 
електропоїзди

138,500

3 10602198 989160
Захаров Дмитро Олександрович 021955 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0340437 Електровози та 
електропоїзди

146,500

17



4 11376348 989160
Моргун Артур Вячеславович 021692 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0224915 Електровози та 
електропоїзди

135,000

5 11209351 989160
Нездолій Артем Сергійович 042110 E22 02.07.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0345884 Електровози та 
електропоїзди

141,500

6 10835838 989160
Осипчук Дмитро Миколайович 021950 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0343768 Електровози та 
електропоїзди

129,000

7 11197241 989160
Сладь Роман Васильович 060844 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0479791 Електровози та 
електропоїзди

152,500

8 10996235 989160
Ткаченко Дмитро Олегович 060845 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0339785 Електровози та 
електропоїзди

142,500

18



               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 «09»  вересня 2022 року 
№ 272c

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 10883886 975308

Вовк В`ячеслав Олексійович 014981 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0341739 Залізничні 
споруди та 
колійне 
господарство

145,000

2 11165281 975308

Григор`єв Максим Сергійович 026552 E17 30.06.2017 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0478996 Залізничні 
споруди та 
колійне 
господарство

149,500

19



3 10883892 975308

Дворніченко Нікіта Владіславович 014950 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0314427 Залізничні 
споруди та 
колійне 
господарство

144,000

4 10762997 975308

Кузьмач Владислав Олегович 014956 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0314390 Залізничні 
споруди та 
колійне 
господарство

152,000

5 11293775 975308

Петров Руслан Андрійович 015081 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0314357 Залізничні 
споруди та 
колійне 
господарство

135,500

6 10649690 975308

Степирєв Владислав Євгенович 015067 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0314335 Залізничні 
споруди та 
колійне 
господарство

141,500

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 «09»  вересня 2022 року 
№ 272c

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 10906175 989159
Мироненко Олександр Олександрович 014015 E22 24.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0430885 Вагони та 
транспортна 
інженерія

136,500

2 11360065 989159
Ярмак Микола Петрович 931173 PT 28.06.1992 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0462562 Вагони та 
транспортна 
інженерія

131,500

21



               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 «09»  вересня 2022 року 
№ 272c

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 11346806 966505

Алексєєнко Наталія Віталіївна 47341758 TA 27.06.2014 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0479915 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

146,500

2 10680299 966505

Батура Дмитро Олександрович 030296 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0318160 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

142,500

22



3 10896544 966505

Войналовіч Денис Сергійович 060958 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0339814 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

142,500

4 11403366 966505

Ігуменова Вікторія Миколаївна 051240 E16 30.06.2016 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0330743 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

147,500

5 11142449 966505

Кравчук Костянтин Олександрович 058571 E22 21.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0422147 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

137,500

6 11108772 966505

Лузан Ірина Юріївна 061002 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0319924 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

141,000

7 11060406 966505

Луцько Дмитро Сергійович 060833 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0319930 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

136,500

8 11022855 966505

Олійник Марина Олександрівна 060971 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0339186 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

141,500

9 10550682 966505

Солтик Данило Сергійович 015269 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0461073 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

142,500

10 10508018 966505

Тесленко Владислав Євгенович 014037 E22 24.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0276442 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

158,000

11 10673980 966505

Харченко Михайло Юрійович 022035 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0343550 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

137,500

23



12 11226433 966505

Шевель Анжела Миколаївна 013739 E21 01.03.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0479904 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

142,500

13 11062548 966505

Яковлєв Антон Сергійович 043983 E22 27.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0224868 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

143,500

24


