
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 №281с

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 №39,

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 16 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 
№ 281с

144 Теплоенергетика 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 11510376 110068
5

Островерх Андрій Миколайович 007249 HC 10.06.1993 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Енергетичний 
менеджмент

0,000

2 11545618 110068
5

Побєлєнська Вікторія Леонідівна 005269 PB 20.06.1997 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Енергетичний 
менеджмент

0,000

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 «10»  вересня 2022 року 
№ 281с

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 11549422 110069
7

Богобоязний Віктор Володимирович 16937534 TM 23.06.2001 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Автоматизація 
та комп'ютерно-
інтегровані 
технології

0,000

2 11549892 110069
7

Коломієць Олексій Михайлович 48830263 CM 28.05.2016 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Автоматизація 
та комп'ютерно-
інтегровані 
технології

0,000

2



3 11527441 110069
7

Терентьєв Олексій Аркадійович 32292555 KB 30.06.2007 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Автоматизація 
та комп'ютерно-
інтегровані 
технології

0,000

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 
№ 281с

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 11547452 110071
6

Дріманов Валентин Миколайович 40201675 HP 27.05.2011 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Телекомунікації 
та радіотехніка

0,000

2 11532791 110071
6

Мусницький Микола Валерійович 22460604 HP 30.06.2003 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Телекомунікації 
та радіотехніка

0,000

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 
№ 281с

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 11501625 110071
8

Бабура Олексій Іванович 44226866 XA 27.06.2013 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Промислове і 
цивільне 
будівництво

0,000

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 
№ 281с

193 Геодезія та землеустрій 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 11526138 110073
3

Черних Анастасія Вікторівна 52285525 XA 04.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Геодезія, 
землеустрій та 
кадастр

0,000

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 «10»  вересня 2022 року 
№ 281с

263 Цивільна безпека 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 11488826 110073
9

Биковська Марина Володимирівна 18679643 EP 22.06.2002 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Безпека та 
охорона праці на 
залізничному 
транспорті

0,000

2 11549772 110073
9

Довганенко Наталія Ігорівна 32336267 HP 30.06.2007 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Безпека та 
охорона праці на 
залізничному 
транспорті

0,000

7



3 11530334 110073
9

Дрок Людмила Іванівна 000133 MPAC 
15.06.1996 Атестат про 
повну загальну середню 
освіту

Безпека та 
охорона праці на 
залізничному 
транспорті

0,000

4 11553692 110073
9

Лобак Юлія Анатоліївна 32336243 HP 30.06.2007 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Безпека та 
охорона праці на 
залізничному 
транспорті

0,000

5 11545705 110073
9

Міщур Вікторія Віталіївна 006902 AB 22.06.1995 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Безпека та 
охорона праці на 
залізничному 
транспорті

0,000

6 11549782 110073
9

Савченко Людмила Вікторівна 21187831 BH 04.07.2002 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Безпека та 
охорона праці на 
залізничному 
транспорті

0,000

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 
№ 281с

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 11550307 110065
9

Авдєєв Руслан Миколайович 31452265 XA 27.06.2007 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Залізничні 
споруди та 
колійне 
господарство

0,000

2 11545915 110065
9

Григорщук Ірина Іванівна 909062 CP 19.06.1999 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Залізничні 
споруди та 
колійне 
господарство

0,000

9



3 11547595 110065
9

Григорщук Олександр Володимирович 007931 ДKBK 
30.05.1998 Диплом 
кваліфікованого 
робітника

Залізничні 
споруди та 
колійне 
господарство

0,000

4 11484297 110065
9

Канакі Анастасія Володимирівна 51877524 CK 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Залізничні 
споруди та 
колійне 
господарство

0,000

5 11515624 110065
9

Шаповал Михайло Володимирович 25427800 AH 25.06.2004 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Залізничні 
споруди та 
колійне 
господарство

0,000

6 11508857 110065
9

Шутяк Оксана Олександрівна 454752 P 16.06.1988 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Залізничні 
споруди та 
колійне 
господарство

0,000

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 
№ 281с

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 11489574 110066
0

Гаврилків Дмитро Геннадійович 49420799 XA 23.06.2017 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

0,000

2 11532724 110066
0

Дікал Дмитро Олегович 44753967 PH 30.06.2013 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

0,000

3 11528610 110066
0

Захаренко Олександр Миколайович 024156 ДЖ 26.02.1998 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

0,000

11



4 11528337 110066
0

Ніконов Олександр Вікторович 44312870 CM 01.06.2013 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

0,000

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 
№ 281с

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 11541881 110066
4

Кулішова Лариса Леонідівна 15208536 HP 22.06.2001 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Вагони та 
транспортна 
інженерія

0,000

2 11531122 110066
4

Скаченко Тетяна Юріївна 590221 A 16.06.1992 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Вагони та 
транспортна 
інженерія

0,000

3 11485260 110066
4

Тіхонова Оксана Георгіївна 589869 A 16.06.1992 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Вагони та 
транспортна 
інженерія

0,000

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 
№ 281с

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 11528930 110075
3

39-8204181 Олексій Сергійович 26157942 XA 24.06.2005 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

0,000

2 11516021 110075
3

Булієнко Тетяна Анатоліївна 34827289 MK 27.06.2008 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

0,000

14



3 11485360 110075
3

Гоголь Оксана Володимирівна 18262042 TE 22.06.2002 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

0,000

4 11529225 110075
3

Демченко Діана Михайлівна 48682381 EH 28.05.2016 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

0,000

5 11486472 110075
3

Дідух Марія Володимирівна 37794485 BC 29.05.2010 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

0,000

6 11525133 110075
3

Карпюк Олександр Анатолійович 30627546 BH 17.11.2006 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

0,000

7 11536178 110075
3

Кваснюк Оксана Іванівна 013436 PП 23.06.1998 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

0,000

8 11520484 110075
3

39-8115032 Наталія Миколаївна 012451 ДA 15.05.1996 
Диплом кваліфікованого 
робітника

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

0,000

9 11549252 110075
3

Ковальова Анастасія Олександрівна 45425913 HP 30.06.2013 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

0,000

10 11502743 110075
3

Кусайко Юлія Олегівна 52236561 TA 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

0,000

11 11514362 110075
3

Попик Єгор Олександрович 53273685 HP 23.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

0,000

15



12 11527854 110075
3

39-8115027 Ніна Анатоліївна 32463205 XA 30.06.2007 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

0,000

13 11500818 110075
3

Шаріпов Рустам Нуралійович 44227200 XA 27.06.2013 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

0,000
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