


Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський 
національний університет 
залізничного транспорту імені 
академіка В. Лазаряна

Додаток до наказу від «17»  серпня 2017 року 
№ 635ст

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна за рахунок коштів фізичних, 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

193900 Маркова Олена Володимирівна 49572885 HP 24.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0171249 Менеджмент 
організацій і 
адміністрування (за 
видами економічної 
діяльності)

156,045



Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський 
національний університет 
залізничного транспорту імені 
академіка В. Лазаряна

Додаток до наказу від «17»  серпня 2017 року 
№ 635ст

121 Інженерія програмного 
забезпечення Державна Бакалавр Заочна за рахунок коштів фізичних, 

юридичних осіб
№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

2676904 Горохов Кирило Олександрович 49543687 HP 24.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0159271 Програмне 
забезпечення систем

131,603



Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський 
національний університет 
залізничного транспорту імені 
академіка В. Лазаряна

Додаток до наказу від «17»  серпня 2017 року 
№ 635ст

273 Залізничний транспорт Державна Бакалавр Заочна за рахунок коштів фізичних, 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

648962 Панюра Антон Сергійович 22326349 AH 23.06.2003 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Залізничні споруди та 
колійне господарство

121,099



Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський 
національний університет 
залізничного транспорту імені 
академіка В. Лазаряна

Додаток до наказу від «17»  серпня 2017 року 
№ 635ст

273 Залізничний транспорт Державна Бакалавр Заочна за рахунок коштів фізичних, 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

2929344 Свергун Сергій Вікторович 49142809 HP 30.06.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0244968 Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

120,443
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