
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 «10» вересня 2022 року №277c

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Український державний університет 
залізничного транспорту у 2022 році та рішення приймальної комісії від «10» 
вересня 2022 року, протокол №35,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «12» вересня 2022 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 38 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 «10»  вересня 2022 року 
№ 277c

051 Економіка Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 10684122 984100
Бердута Яна Валентинівна 066812 E16 24.06.2016 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0341886 Економіка 
підприємства

150,500

2 10799058 984100
Іванова Галина Олексіївна 056806 E17 19.06.2017 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0007453 Економіка 
підприємства

143,500

3 10642868 984100
39-4579140 Інна Євгенівна 006532 E20 14.02.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Економіка 
підприємства

154,500

4 10768587 984100
39-4103200 Олена Іванівна 029799 E18 30.06.2018 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Економіка 
підприємства

163,500

1



5 10809730 984100
М`ягкоход Ірина Петрівна 040342 AP 21.02.2001 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0456898 Економіка 
підприємства

144,500

6 10643732 984100
39-4125907 Єлизавета Олексіївна 067487 E19 02.07.2019 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Економіка 
підприємства

130,500

7 10699823 984100
Рочева Вікторія Юріївна 075276 E15 25.06.2015 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0228654 Економіка 
підприємства

143,500

8 11282916 984100
Сармісокова Зорина Баходирівна 069996 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0342783 Економіка 
підприємства

138,000

9 10645044 984100
39-8050482 Ольга Сергіївна 25449095 XA 01.07.2004 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Економіка 
підприємства

128,000

10 11271945 984100
Черняк Наталія Сергіївна 28670812 CM 30.06.2006 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0483241 Економіка 
підприємства

151,500

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 «10»  вересня 2022 року 
№ 277c

051 Економіка Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 11529141 110291
0

39-8211407 Дмитро Павлович 002391 IPBE 29.03.1997 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Економіка 
підприємства

135,000

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 «10»  вересня 2022 року 
№ 277c

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 11548300 110471
7

Коваленко Анна Сергіївна 030732 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0325800 Облік, аудит та 
оподаткування

149,500

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 «10»  вересня 2022 року 
№ 277c

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 11148368 982763
Толстова Надія Михайлівна 065313 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0235109 Облік, аудит та 
оподаткування

104,000

2 11306781 982763
Троян Оксана Вікторівна 38784201 BH 16.06.2010 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0487900 Облік, аудит та 
оподаткування

138,500

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 «10»  вересня 2022 року 
№ 277c

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 11162806 106725
9

39-8148221 Кристина Владиславівна 36635372 XA 30.06.2009 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Управління 
фінансами, 
банківська 
справа та 
страхування

135,000

2 10734065 106725
9

Дубравіна Маргарита Вікторівна 35688486 HK 08.05.2009 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0438115 Управління 
фінансами, 
банківська 
справа та 
страхування

149,000

6



3 11214063 106725
9

Лобко Аліна Дмитрівна 050701 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0364634; 2021р. - 
0122411

Управління 
фінансами, 
банківська 
справа та 
страхування

106,500

4 10595859 106725
9

Фоміна Вікторія Вікторівна 040331 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0195497 Управління 
фінансами, 
банківська 
справа та 
страхування

111,500

7



               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 «10»  вересня 2022 року 
№ 277c

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 11363722 101856
5

Алєшко Світлана Олександрівна 32200922 KC 29.06.2007 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0483568 Менеджмент 
організацій і 
адміністрування

141,500

2 10746126 101856
5

Барабаш Каріна Ігорівна 048693 E17 30.06.2017 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0175554 Менеджмент 
організацій і 
адміністрування

140,500

3 11332986 101856
5

Касьяник Наталія Євгенівна 018416 E21 18.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0479226 Менеджмент 
організацій і 
адміністрування

136,500

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 «10»  вересня 2022 року 
№ 277c

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 11548963 110292
2

Демидова Христина Миколаївна 006321 E22 31.01.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0123403 Менеджмент 
організацій і 
адміністрування

107,500

2 11551079 110292
2

39-6161181 Данило Миколайович 084592 E22 12.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Менеджмент 
організацій і 
адміністрування

137,500

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 «10»  вересня 2022 року 
№ 277c

075 Маркетинг Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 11409321 100183
3

39-5749963 Миколай Олександрович 012566 E22 17.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0050761 Маркетинг 145,000

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 «10»  вересня 2022 року 
№ 277c

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 10481471 979899
Севаст`янова Влада Юріївна 021323 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0165238 Підприємництво 138,000

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 «10»  вересня 2022 року 
№ 277c

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 11511619 110256
2

39-500637 Владислав Миколайович 47770171 CM 28.02.2015 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Підприємництво 135,000

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 «10»  вересня 2022 року 
№ 277c

133 Галузеве машинобудування Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 11548460 110406
9

39-8209079 Сергій Вікторович 28424329 HK 31.03.2006 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Будівельні, 
колійні, гірничі 
та 
нафтогазопроми
слові машини

130,000

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 «10»  вересня 2022 року 
№ 277c

133 Галузеве машинобудування Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 11041256 100492
2

Лисак Михайло Володимирович 032167 E22 16.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0302299 Будівельні, 
колійні, гірничі 
та 
нафтогазопроми
слові машини

135,500

2 10842509 100492
2

Пілінський Станіслав Володимирович 032171 E22 16.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0301192 Будівельні, 
колійні, гірничі 
та 
нафтогазопроми
слові машини

142,000

14



3 10491341 100492
2

Побережник Назар Андрійович 032177 E22 16.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0301246 Будівельні, 
колійні, гірничі 
та 
нафтогазопроми
слові машини

138,000

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 «10»  вересня 2022 року 
№ 277c

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 11070027 100193
7

39-5752112 Іван Олександрович 044122 E22 27.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0219617 Електропостачан
ня та 
ресурсозберігаю
чі технології

128,500

2 11359206 100193
7

Куц Олексій Миколайович 33237514 XA 25.04.2008 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0483738 Електропостачан
ня та 
ресурсозберігаю
чі технології

138,000

3 11188912 100193
7

Невенкін Дмитро Сергійович 102162 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0340342 Електропостачан
ня та 
ресурсозберігаю
чі технології

164,000

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 «10»  вересня 2022 року 
№ 277c

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 11208822 100121
3

Кабашко Дмитро Олександрович 24841971 KB 25.06.2004 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0481634 Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані 
технології

132,500

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 «10»  вересня 2022 року 
№ 277c

172 Телекомунікації та радіотехніка Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 11531302 110408
8

Гаврилов Олександр Михайлович 002367 AP 03.03.1998 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Телекомунікації 
та радіотехніка

155,000

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 «10»  вересня 2022 року 
№ 277c

172 Телекомунікації та радіотехніка Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 11404287 969484
39-8165470 Наталія Іванівна 006392 IЗ 01.07.1999 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Телекомунікації 
та радіотехніка

134,000

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 «10»  вересня 2022 року 
№ 277c

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 10766002 990254
39-567018 Сергій Ігорович 018893 E20 30.05.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0349616 Промислове і 
цивільне 
будівництво

114,000

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 «10»  вересня 2022 року 
№ 277c

273 Залізничний транспорт Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 10493576 105794
0

Барабаш Вадим Вікторович 016336 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0053084 Електровози та 
електропоїзди

122,500

2 10943217 105794
0

39-4813855 Юрій Вікторович 052386 E20 30.06.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Електровози та 
електропоїзди

127,500

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 «10»  вересня 2022 року 
№ 277c

273 Залізничний транспорт Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 11537293 110290
6

39-5907978 Анатолій Іванович 079703 E20 30.06.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Вагони та 
транспортна 
інженерія

129,000

2 11548774 110290
6

39-8089668 Віталій Олександрович 10625256 HP 20.06.1998 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Вагони та 
транспортна 
інженерія

131,500
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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 «10»  вересня 2022 року 
№ 277c

273 Залізничний транспорт Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 11538096 110293
5

39-4794097 Євген Сергійович 032697 E19 30.06.2019 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Електровози та 
електропоїзди

145,000
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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 «10»  вересня 2022 року 
№ 277c

273 Залізничний транспорт Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 11526167 110292
9

39-4670015 Євгеній Андрійович 032705 E19 30.06.2019 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

137,500

2 11528394 110292
9

Хоронжук Микола Олександрович 009480 E22 28.02.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 0325830 Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

120,000

24



               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 «10»  вересня 2022 року 
№ 277c

273 Залізничний транспорт Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 10657926 990913
Заслонов Костянтин Миколайович 962311 PT 01.06.1994 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Вагони та 
транспортна 
інженерія

130,000
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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 «10»  вересня 2022 року 
№ 277c

273 Залізничний транспорт Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 10749007 105319
2

Квачук Олександр Миколайович 31191470 MK 29.06.2007 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0085652 Залізничні 
споруди та 
колійне 
господарство

135,500

2 11267162 105319
2

39-8154719 Наталя Олександрівна 35449680 XA 30.12.2008 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Залізничні 
споруди та 
колійне 
господарство

136,500
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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 «10»  вересня 2022 року 
№ 277c

273 Залізничний транспорт Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 10490577 105651
2

Коломієць Денис Миколайович 021926 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0048369 Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

110,500

2 10731528 105651
2

Присяжнюк Олександр Вікторович 022034 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0051559 Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

106,500
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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 «10»  вересня 2022 року 
№ 277c

273 Залізничний транспорт Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 11341358 967414

Коритько Василь Сергійович 098609 E20 30.06.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0483937 Залізничні 
споруди та 
колійне 
господарство

143,500

2 10724212 967414

Рябокобила Юлія Олександрівна 010814 E22 30.04.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0473977 Залізничні 
споруди та 
колійне 
господарство

135,000
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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 «10»  вересня 2022 року 
№ 277c

273 Залізничний транспорт Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 11305442 996075
Скляр Ярослав Олександрович 060854 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0321185 Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

123,000
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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 «10»  вересня 2022 року 
№ 277c

273 Залізничний транспорт Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 11538099 110293
1

Тарасенко Любов Маріанівна 36555636 CK 26.06.2009 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0481651 Залізничні 
споруди та 
колійне 
господарство

136,500

2 11537352 110293
1

Філодорова Флора Ваніківна 45663643 CK 30.06.2013 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0443122 Залізничні 
споруди та 
колійне 
господарство

136,500

30



               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 «10»  вересня 2022 року 
№ 277c

275 Транспортні технології/275.02 на 
залізничному транспорті Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 11533651 110288
4

39-5634821 Руслана Олександрівна 012558 E22 17.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0049749 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

137,000

2 11526603 110288
4

39-8209002 Оксана Олегівна 24095530 HP 30.06.2004 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

146,000

3 11551134 110288
4

39-8047568 Ольга Іванівна 031866 AP 14.05.1999 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

125,000

31



4 11522673 110288
4

Катлабуга Вікторія Геннадіївна 035288 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0486098 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

129,000

5 11549651 110288
4

39-8090158 Олексій Анатолійович 008764 IД 28.06.1996 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

123,500

6 11548954 110288
4

Литвиненко Вікторія Сергіївна 28408931 XA 25.03.2006 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0463490 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

140,000

7 11539835 110288
4

Миколайчук Крістіна Валеріївна 058594 E22 21.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0435731 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

143,500

8 11527871 110288
4

39-6009015 Олександра Ігорівна 016512 X22 30.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

130,000

32



               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 «10»  вересня 2022 року 
№ 277c

275 Транспортні технології/275.02 на 
залізничному транспорті Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 10997205 105664
9

Богуш Аліна Богданівна 014260 X22 24.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2020р. - 0092417 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

126,500

2 10739098 105664
9

39-1212631 Роман Володимирович 46462564 HP 30.06.2014 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

135,000

3 10905425 105664
9

39-5802880 Анастасія Сергіївна 016756 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0278493 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

129,000

33



4 11292603 105664
9

Бондаренко Тетяна Сергіївна 069805 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0223558 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

136,500

5 10823129 105664
9

Голоднюк Ніка Анатоліївна 058580 E22 21.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0300411 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

121,500

6 10923405 105664
9

Грабовецький Сергій Сергійович 31270880 MK 29.06.2007 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0446296 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

138,500

7 10523843 105664
9

Жураківська Оксана Петрівна 017685 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0147351 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

162,000

8 10725115 105664
9

39-8098466 Тетяна Вікторівна 28251769 HK 30.11.2005 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

136,000

9 10653511 105664
9

39-5722987 Альона Володимирівна 016758 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

143,500

10 11127551 105664
9

39-8145314 Тетяна Миколаївна 30854933 XA 14.04.2007 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

137,500

11 11226648 105664
9

Кордецька Каріна Володимирівна 014262 X22 24.06.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2020р. - 0170292 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

136,000

12 10612589 105664
9

Кравцов Іван Іванович 39416696 HP 01.07.2010 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0297016 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

132,000

34



13 10655901 105664
9

Луцький Віталій Миколайович 109791 E15 30.06.2015 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0340484 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

142,000

14 10766018 105664
9

39-5847821 Олеся Вячеславівна 016740 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0276275 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

147,000

15 10898280 105664
9

39-8089419 Ірина Іванівна 30858528 MK 25.04.2007 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

130,000

16 10661273 105664
9

Руднік Ірина Сергіївна 017701 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0148484 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

130,500

17 11113862 105664
9

39-8136567 Євгеній Петрович 29240240 XA 26.06.2006 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

135,000

18 10815672 105664
9

Сірик Ніла Дмитрівна 008984 ЗB 24.06.1994 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0019095 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

147,000

19 10640243 105664
9

Стрибков Сергій Олександрович 12596823 AP 30.06.2000 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0436455 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

141,000

20 10494771 105664
9

Суржук Світлана Віталіївна 022065 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0053210 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

114,500

21 11314652 105664
9

Тимошенко Олександр Миколайович 015255 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0472787 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

136,500

35



22 10494913 105664
9

Шатунов Максим Станіславович 016398 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0055860 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

114,000

36



               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 «10»  вересня 2022 року 
№ 277c

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 11314499 100492
1

Майданова Алла Вікторівна 24314467 CK 25.06.2004 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0483051 Публічне 
управління та 
адміністрування

143,500

2 11210913 100492
1

Цуркан Тетяна Вікторівна 15740826 CK 20.06.2001 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0482445 Публічне 
управління та 
адміністрування

147,000

37



               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 «10»  вересня 2022 року 
№ 277c

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 11513892 110253
8

Малєєва Тетяна Вікторівна 38604305 XA 18.06.2010 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0175793 Публічне 
управління та 
адміністрування

132,000

38


