
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 «28» жовтня 2022 року №441c

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Український державний університет 
залізничного транспорту у 2022 році та рішення приймальної комісії від «28» 
жовтня 2022 року, протокол №98,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «31» жовтня 2022 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 8 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 «28»  жовтня 2022 року 
№ 441c

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 11658904 112007
9

39-8303602 Ірина Петрівна 21016599 XA 26.06.2002 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Економіка 
підприємства

145,000

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 «28»  жовтня 2022 року 
№ 441c

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 11658988 111991
5

39-8302578 Денис Ігорович 40919213 HP 01.07.2011 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Маркетинг 135,000

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 «28»  жовтня 2022 року 
№ 441c

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 11657031 111960
9

39-8300548 Володимир Олександрович 42750746 HK 31.05.2012 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Теплоенергетика 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 «28»  жовтня 2022 року 
№ 441c

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 11641731 111559
0

Тищенко Руслан Васильович 15665095 KB 26.06.2001 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0238634 Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані 
технології

142,500

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 «28»  жовтня 2022 року 
№ 441c

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 11658456 111994
1

39-3067708 Олександр Олексійович 013289 E22 30.05.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Промислове і 
цивільне 
будівництво

135,000

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 «28»  жовтня 2022 року 
№ 441c

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 11657253 111587
3

39-8298957 Лариса Миколаївна 28501057 HK 30.06.2006 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

135,000

2 11642691 111587
3

39-8287379 Олександр Ігорович 038374 ПT-1 11.06.1988 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

125,000

3 11659681 111587
3

39-6371872 Михайло Федорович 016836 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

130,000

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 «28»  жовтня 2022 року 
№ 441c

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 11659896 111964
3

39-614359 Анастасія Сергіївна 075680 E16 30.06.2016 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

125,000

2 11658921 111964
3

39-8299872 Вікторія Геннадіївна 23667909 HK 05.03.2004 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

145,000

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 «28»  жовтня 2022 року 
№ 441c

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 11656782 966504

39-8300798 Наталія Володимирівна 40173495 XA 30.06.2011 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

140,000

2 11657162 966504

39-6423504 Артур Миколайович 008386 E22 28.02.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

145,000

3 11648258 966504

Чеботарь Віктор Анатолійович 000835 E21 28.02.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0475179 Організація 
перевезень і 
управління  на 
транспорті

134,500

8


