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Протокол № 1 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
від 26.01.2018 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 
Пшінько О.М., Боднар Б.Є., Арпуль С.В., Горячкін В.М., Байдак С.Ю., Попович М.М., 

Афанасов А.М., Довбня М.П., Вернигора Р.В., Гнатенко В.П., Краснюк А.В., Полішко Т.В., 
Скалозуб В.В., Худенко В.Ф., Болжеларський Я.В., Кузнецов В.М., Северин О.П., Островерхов 
М.П., Чернова О.О., Гайваненко М.С., Карась С.В., Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про затвердження максимальних і мінімальних обсягів державного замовлення та 

встановлення квоти-1 для вступників на базі повної загальної середньої освіти на 2018 рік у 
Дніпропетровському національному університеті імені В. Лазаряна. 

2. Про затвердження максимальних і мінімальних обсягів державного замовлення та 
встановлення квоти-1 для вступників на базі повної загальної середньої освіти на 2018 рік у 
Львівській філії Дніпропетровського національного університету імені В. Лазаряна. 

СЛУХАЛИ: 
1. Відповідального секретаря ПК Арпуля С.В., який повідомив, що у відповідності до 

листа Міністерства освіти і науки України №1/9-29 від 16.01.2018 р. необхідно встановити та 
надати на погодження до МОН України Пропозиції щодо максимальних обсягів та 
кваліфікаційного мінімуму державного замовлення на прийом в 2018 році для здобуття 
освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти в Дніпропетровському 
національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Затвердити Пропозиції щодо максимальних обсягів та кваліфікаційного мінімуму 

державного замовлення на прийом в 2018 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на 
основі повної загальної середньої освіти в Дніпропетровському національному університеті 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (Додаток 1А). 

СЛУХАЛИ: 
2. Відповідального секретаря ПК Арпуля С.В., який повідомив, що у відповідності до 

листа Міністерства освіти і науки України №1/9-29 від 16.01.2018 р. необхідно встановити та 
надати на погодження до МОН України Пропозиції щодо максимальних обсягів та 
кваліфікаційного мінімуму державного замовлення на прийом в 2018 році для здобуття 
освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти у Львівській філії 
Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка 
В. Лазаряна. 

УХВАЛИЛИ: 
2. Затвердити Пропозиції щодо максимальних обсягів та кваліфікаційного мінімуму 

державного замовлення на прийом в 2018 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на 
основі повної загальної середньої освіти у відокремленому структурному підрозділі Львівська 
філія Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка 
В. Лазаряна (Додаток 1Б). 

Голова приймальної комісії, 
ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент С. В. Арпуль 



Протокол № 2 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
від 13.02.2018 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 
Пшінько О.М., Боднар Б.Є., Арпуль С.В., Горячкін В.М., Байдак С.Ю., Попович М.М., 

Афанасов А.М., Довбня М.П., Вернигора Р.В., Гнатенко В.П., Краснюк А.В., Полішко Т.В., 
Скалозуб В.В., Худенко В.Ф., Болжеларський Я.В., Кузнецов В.М., Северин О.П., Островерхов 
М.П., Чернова О.О., Гайваненко М.С., Карась С.В., Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про затвердження розкладу вступних випробувань для іноземних вступників. 

СЛУХАЛИ: 
1. Відповідального секретаря ПК Арпуля С.В., про дати та місце проведення вступних 

випробувань для іноземних вступників. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Затвердити розклад вступних випробувань для іноземних вступників. 

Дата Час Найменування заходу, місце проведення 

22.02.2018 
четвер 

1000 ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ауд. 261) 

1400 Оголошення результатів вступного випробування з іноземної мови. 
Прийом заяв на апеляцію (ауд. 261). 

23.02.2018 
п’ятниця 900 - 1100 Розгляд апеляцій щодо результатів вступного випробування з іноземної 

мови (ауд. 261) 

26.02.2018 
понеділок 

1000 ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ З МАТЕМАТИКИ (ауд. 261) 

1400 Оголошення результатів вступного випробування з математики. 
Прийом заяв на апеляцію (ауд. 261). 

27.02.2018 
вівторок 

1000 - 
1100 

Розгляд апеляцій щодо результатів вступного випробування з 
математики (ауд. 261) 

28.02.2018 
середа 1200 Зарахування вступників, які виконали вимоги до зарахування. 

Голова приймальної комісії, 
ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент С. В. Арпуль 



Протокол № 3 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
від 21.02.2018 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 
Пшінько О.М., Боднар Б.Є., Арпуль С.В., Горячкін В.М., Байдак С.Ю., Попович М.М., 

Афанасов А.М., Довбня М.П., Вернигора Р.В., Гнатенко В.П., Краснюк А.В., Полішко Т.В., 
Скалозуб В.В., Худенко В.Ф., Болжеларський Я.В., Кузнецов В.М., Северин О.П., Островерхов 
М.П., Чернова О.О., Гайваненко М.С., Карась С.В., Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Допуск до вступних іспитів іноземних вступників на ОС «Бакалавр». 

СЛУХАЛИ: 
1. Відповідального секретаря ПК Арпуля С.В., про особливості прийому на навчання 

іноземних громадян (згідно з правилами прийому до університету, розділ VIII). 
Виступив завідувач Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними студентами, 

професор Кузнецов В.М. Доповів про надані вступниками документи та про допуск їх до 
вступних іспитів з іноземної мови та математики. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Допустити до вступних іспитів іноземних вступників. 

прізвище ім'я номер, серія, дата видачі та тип документа про освітній 
ступінь, на основі якого відбувається вступ 

Іслам Мд Езазул 1294025 SB 03.08.2013 Свідоцтво про старшу середню освіту 
Іслам Мд Назрул 3494430 SL 09.08.2015 Свідоцтво про старшу середню освіту 
Емон Амдадул Хак 2421678 SL 13.08.2014 Свідоцтво про старшу середню освіту 
Кхан Мд Арман 2419220 SL 13.08.2014 Свідоцтво про старшу середню освіту 
Міах Мд Сухан 7439391 SB 13.08.2014 Свідоцтво про старшу середню освіту 
Сінгх Прінсе 17209718 15.05.2016 Свідоцтво про середню освіту 

Голова приймальної комісії, 
ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент С. В. Арпуль 



Протокол № 4 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
від 28.02.2018 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 
Пшінько О.М., Боднар Б.Є., Арпуль С.В., Горячкін В.М., Байдак С.Ю., Попович М.М., 

Афанасов А.М., Довбня М.П., Вернигора Р.В., Гнатенко В.П., Краснюк А.В., Полішко Т.В., 
Скалозуб В.В., Худенко В.Ф., Болжеларський Я.В., Кузнецов В.М., Северин О.П., Островерхов 
М.П., Чернова О.О., Гайваненко М.С., Карась С.В., Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Затвердження результатів іспитів іноземних вступників на перший курс для отримання 

ОС «Бакалавр». 
2. Про зарахування іноземних вступників на перший курс денної форми навчання для 

отримання ОС «Бакалавр». 

СЛУХАЛИ: 
1. Затвердження результатів іспитів іноземних вступників на перший курс для отримання 

ОС «Бакалавр». 
Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Арпуль С.В., який повідомив, що 

згідно з Правилами прийому до університету окрема категорія вступників із числа іноземців 
зараховується за результатами вступних іспитів. 

Виступили голови предметних екзаменаційних комісій Купцова Т.А. та Папанов Г.А. 
Доповіли про результати вступних іспитів з іноземної мови, який відбувся 22.02.2018 р. та 
математики – 26.02.2018 р. Запропоновано вступників, які отримали позитивні результати на 
іспитах, рекомендувати до зарахування на платні місця за спеціальністю 123 Комп'ютерна 
інженерія. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Затвердити результати вступних іспитів. Рекомендувати до зарахування на платні місця 

вступників, які отримали позитивні результати на вступних іспитах. 
прізвище ім'я Іноземна мова Математика 

Іслам Мд Езазул 145 120 
Іслам Мд Назрул 168 116 
Емон Амдадул Хак 132 113 
Кхан Мд Арман 105 112 
Міах Мд Сухан 116 111 
Сінгх Прінсе 153 126 

СЛУХАЛИ: 
2. Про зарахування іноземних вступників на перший курс денної форми навчання для 

отримання ОС «Бакалавр». 
Виступили: відповідальний секретар приймальної комісії Арпуль С.В., директор ЦДПРІС 

Кузнецов В. М. та декан факультата ТК Скалозуб В.В. Запропоновано зарахувати іноземних 
вступників на перший курс денної форми навчання для отримання ОС «Бакалавр» за 
спеціальністю 123 Комп'ютерна інженерія. 

УХВАЛИЛИ: 
2. Зарахувати на платні місця денної форми навчання для здобуття ОС «Бакалавр» 

вступників, які були рекомендовані до зарахування та подали до приймальної комісії оригінали 
документів. 

прізвище ім'я назва спеціальності конкурсний бал 



Іслам Мд Езазул Комп'ютерна інженерія 265 
Іслам Мд Назрул Комп'ютерна інженерія 284 
Емон Амдадул Хак Комп'ютерна інженерія 245 
Кхан Мд Арман Комп'ютерна інженерія 217 
Міах Мд Сухан Комп'ютерна інженерія 227 
Сінгх Прінсе Комп'ютерна інженерія 279 

Голова приймальної комісії, 
ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент С. В. Арпуль 



Протокол № 5 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
від 05.03.2018 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 
Пшінько О.М., Боднар Б.Є., Арпуль С.В., Горячкін В.М., Байдак С.Ю., Попович М.М., 

Афанасов А.М., Довбня М.П., Вернигора Р.В., Гнатенко В.П., Краснюк А.В., Полішко Т.В., 
Скалозуб В.В., Худенко В.Ф., Болжеларський Я.В., Кузнецов В.М., Северин О.П., Островерхов 
М.П., Чернова О.О., Гайваненко М.С., Карась С.В., Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про затвердження обсягів прийому за ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» до 

Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка 
В. Лазаряна та Львівської філії ДНУЗТ імені академіка В. Лазаряна. 

СЛУХАЛИ: 
1. Про затвердження обсягів прийому за ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр». 
Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Арпуль С.В., який повідомив, що у 

відповідності до листа Міністерства освіти і науки України №1/9-109 від 22.02.2018, до 
06.03.2018 р. необхідно сформувати пропозиції щодо обсягу державного замовлення на прийом 
за ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» в Дніпропетровському національному університеті 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та погодити їх в департаменті освіти і 
науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Затвердити пропозиції щодо обсягу державного замовлення на прийом за ОС 

«Бакалавр» (Додаток 5А) та ОС «Магістр» (Додаток 5Б) в Дніпропетровському національному 
університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та надіслати на погодження 
до департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації. 

Голова приймальної комісії, 
ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент С. В. Арпуль 



Протокол № 6 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
від 10.04.2018 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 
Пшінько О.М., Боднар Б.Є., Арпуль С.В., Горячкін В.М., Байдак С.Ю., Попович М.М., 

Афанасов А.М., Довбня М.П., Вернигора Р.В., Гнатенко В.П., Краснюк А.В., Полішко Т.В., 
Скалозуб В.В., Худенко В.Ф., Болжеларський Я.В., Кузнецов В.М., Северин О.П., Островерхов 
М.П., Чернова О.О., Гайваненко М.С., Карась С.В., Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Затвердження Положення про співбесіду. 
2. Про створення фахових атестаційних комісій та апеляційної комісії для прийому 

вступників на навчання для отримання ОС «Магістр». 
3. Затвердження програм вступних випробувань вступників на навчання для здобуття ОС 

«Магістр». 
4. Затвердження критеріїв оцінювання результатів вступних випробувань вступників на 

навчання для здобуття ОС «Магістр». 
5. Затвердження критеріїв оцінювання результатів додаткового вступного випробування з 

фаху вступників на навчання за ОС «Магістр» на основі ступеня вищої освіти здобутого за 
іншою спеціальністю. 

6. Про затвердження положення про порядок розрахунку середнього балу додатку до 
диплома бакалавра вступників, що подають документи для здобуття повної вищої освіти до 
Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка 
В. Лазаряна. 

7. Про затвердження Положення про апеляційні комісії щодо результатів вступних 
випробувань. 

8. Про створення фахових атестаційних та апеляційної комісій для прийому вступників на 
навчання із скороченим терміном підготовки. 

9. Затвердження програми та критеріїв оцінки фахових випробувань вступників на 
навчання із скороченим терміном підготовки бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста. 

10. Про затвердження програм вступних випробувань із загальноосвітніх предметів. 
11. Затвердження критеріїв оцінювання результатів вступних випробувань із 

загальноосвітніх предметів. 

СЛУХАЛИ: 
1. Про затвердження Положення про співбесіду. 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії, який повідомив, що у відповідності 
до Правил прийому до університету в 2018 році за результатами співбесіди зараховуються 
наступні категорії вступників: 

– особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; 

– особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надано право на прийом без екзаменів до 
державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди; 

– особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за 
рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення). 

– особи, які бажають отримати ступінь бакалавра за іншою спеціальністю 
(спеціалізацією, освітньою програмою) на основі базової або повної вищої освіти та особи, які 
не менше одного року здобувають в університеті ступінь бакалавра та виконують у повному 
обсязі навчальний план. 



Відповідальний секретар зачитав проект Положення про проведення співбесіди. Відбулось 
обговорення. 

УХВАЛИЛИ: 
Затвердити Положення про проведення співбесіди. 

СЛУХАЛИ: 
2. Про створення фахових атестаційних комісій та апеляційної комісії для прийому 

вступників на навчання для отримання ОС «Магістр». 
Виступив відповідальний секретар приймальної комісії, який доповів про необхідність 

створення фахових атестаційних комісій та апеляційної комісії для прийому вступників на 
денну та заочну форму навчання для отримання ОС «Магістр». Декани факультетів внесли 
пропозиції щодо складу комісій. Відбулось обговорення. 

УХВАЛИЛИ: 
Створити фахові атестаційні комісії та апеляційну комісію для прийому вступників на 

денну та заочну форми навчання для отримання ОС «Магістр». 

СЛУХАЛИ: 
3. Затвердження програм вступних випробувань вступників на навчання для здобуття ОС 

«Магістр». 
Виступили декани факультетів, які повідомили, що випускаючими кафедрами розроблені 

програми фахових випробувань вступників на навчання для здобуття ОС «Магістр». Відбулось 
обговорення. 

УХВАЛИЛИ: 
Затвердити програми фахових випробувань вступників на навчання для здобуття ОС 

«Магістр». 

СЛУХАЛИ: 
4. Затвердження критеріїв оцінювання результатів вступних випробувань вступників на 

навчання для здобуття ОС «Магістр».. 
Виступив відповідальний секретар приймальної комісії, який повідомив, що згідно з 

Правилами прийому до університету в 2018 році конкурсний відбір вступників на навчання за 
освітньо-професійними програмами підготовки магістрів здійснюється за результатами 
вступних випробувань. Відповідальний секретар приймальної комісії ознайомив членів 
приймальної комісії з проектом критеріїв оцінювання робіт вступних випробувань. Відбулось 
обговорення. 

УХВАЛИЛИ: 
Затвердити критерії оцінювання результатів вступних випробувань вступників на 

навчання для здобуття ОС «Магістр». 

СЛУХАЛИ: 
5. Затвердження критеріїв оцінювання результатів додаткового вступного випробування з 

фаху вступників на навчання за ОС «Магістр» на основі ступеня вищої освіти здобутого за 
іншою спеціальністю. 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії, який повідомив, що згідно з 
Правилами прийому до університету в 2018 році особа може вступити до вищого навчального 
закладу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою 
спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з 
урахуванням середнього бала диплома бакалавра. Відповідальний секретар приймальної комісії 
ознайомив членів приймальної комісії з проектом критеріїв оцінювання результатів 
додаткового вступного випробування з фаху вступників на навчання за освітньо-професійними 



програмами підготовки магістра на основі ступеня бакалавра здобутого за іншою 
спеціальністю. Відбулось обговорення. 

УХВАЛИЛИ: 
Затвердити критерії оцінювання результатів додаткового вступного випробування з фаху 

вступників на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістра на основі 
ступеня бакалавра здобутого за іншою спеціальністю. 

СЛУХАЛИ: 
6. Про затвердження положення про порядок розрахунку середнього балу додатку до 

диплома бакалавра вступників, що подають документи для здобуття повної вищої освіти до 
Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка 
В. Лазаряна. 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії, який повідомив, що згідно з 
Правилами прийому до університету в 2018 році конкурсний бал вступників на навчання за 
освітньо-професійною програмою підготовки «Магістр» враховує середній бал додатку до 
диплома про раніше здобутий освітній рівень. Відповідальний секретар приймальної комісії 
ознайомив членів приймальної комісії з проектом положення про порядок розрахунку 
середнього балу додатку до диплома бакалавра вступників, що подають документи для здобуття 
повної вищої освіти до університету. Відбулось обговорення. 

УХВАЛИЛИ: 
Затвердити положення про порядок розрахунку середнього балу додатку до диплома 

бакалавра вступників, що подають документи для здобуття повної вищої освіти до 
Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. 
Лазаряна. 

СЛУХАЛИ: 
7. Про затвердження Положення про апеляційні комісії щодо результатів вступних 

випробувань. 
Виступив відповідальний секретар приймальної комісії. Доповів, що відповідно до 

Положення про Приймальну комісію університету, розроблене Положення про апеляційні 
комісії. Відбулось обговорення. 

УХВАЛИЛИ: 
Затвердити Положення про апеляційні комісії. 

СЛУХАЛИ: 
8. Про створення фахових атестаційних та апеляційної комісій для прийому вступників на 

навчання із скороченим терміном підготовки. 
Виступив відповідальний секретар приймальної комісії, який доповів про необхідність 

створення фахових атестаційних та апеляційної комісій для прийому вступників на денну та 
заочну форму навчання із скороченим терміном підготовки бакалаврів на базі освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Декани факультетів внесли пропозиції щодо 
складу комісій. Відбулось обговорення. 

УХВАЛИЛИ: 
Створити фахові атестаційні та апеляційні комісії для прийому вступників на денну та 

заочну форми навчання із скороченим терміном підготовки бакалаврів на базі освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. 

СЛУХАЛИ: 
9. Затвердження програми та критеріїв оцінки фахових випробувань вступників на 

навчання із скороченим терміном підготовки бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста. 



Виступив голова фахової атестаційної комісії Худенко В.Ф., який ознайомив членів 
приймальної комісії з підготовленою програмою фахових випробувань вступників на навчання 
із скороченим терміном підготовки бакалавра на базі ОКР «Молодший спеціаліст». Відбулось 
обговорення запропонованої програми. 

Худенко В.Ф. вніс пропозицію проводити фахові випробування за тестовими 
технологіями, запропонував структуру тестового завдання та критерії оцінювання. Тест 
складається з двох частин. Частина 1 містить 10 тестових завдань з однією або декількома 
вірними відповідями. Частина 2 складається із двох завдань відкритої форми: задач або питань, 
які передбачають розгорнуту відповідь. Для виконання всіх завдань вступнику надається 45 
хвилин. 

За вірну відповідь на кожне із тестових завдань з однією вірною відповіддю виставляється 
8 балів. 

За повністю вірну відповідь на кожне із тестових завдань з декількома вірними 
відповідями виставляється 8 балів, за неповну вірну відповідь – 4 бала. Якщо у відповіді є хоча 
б один невірний пункт, то виставляється – 0 балів. 

Кожне завдання Частини 2 оцінюється за кількістю балів від 0 до 10 за такими 
критеріями: 

10 балів – бездоганна відповідь або бездоганно розв’язана та оформлена задача з 
використанням творчого підходу та нестандартних методів; 

8 балів – повна відповідь або бездоганно розв’язана та оформлена задача, включаючи всі 
етапи розв’язку; 

6 балів – вірна відповідь з негрубими помилками або вірний розв’язок задачі з недоліками 
такими, як нераціональний спосіб розв’язку, відсутність пояснювальних рисунків, схем, що 
впливають на відслідковування логіки розв’язку, негрубі помилки; 

4 бала – відповідь, яка містить грубі помилки, або розв’язок задачі з вірним ходом, але 
недоведений до відповіді; розв’язок задачі з вірним ходом, який містить грубі помилки, що 
унеможливлює отримання вірної відповіді; 

2 бала – спроба приступити до відповіді або до розв’язку задачі; 
0 балів – повна відсутність відповіді. 
При оцінюванні роботи враховуються виправлення. За кожне виправлення у відповідях на 

завдання Частини 1 знімається 4 бала. 
Підсумкова оцінка визначається підрахуванням загальної суми балів, отриманих за кожне 

завдання, із додаванням до отриманої суми 100 балів. Тест вважається складеним на позитивну 
оцінку, якщо робота отримала не менше 124 балів. 

Відбулось обговорення запропонованих критеріїв оцінки фахових вступних випробувань. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Затвердити програму фахових випробувань вступників на навчання із скороченим 

терміном підготовки бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. 
2. Затвердити критерії оцінки результатів фахових випробувань вступників на навчання із 

скороченим терміном підготовки бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста. 

СЛУХАЛИ: 
10. Про затвердження програм вступних випробувань із загальноосвітніх предметів. 
Виступив відповідальний секретар приймальної комісії. Повідомив, що у відповідності до 

Умов прийому до ЗВО України, окрема категорія вступників на навчання для здобуття ОС 
«Бакалавр» може приймати участь у конкурсі щодо зарахування за результатами вступних 
випробувань в університеті. У зв’язку із цим необхідно було розробити Програми вступних 
випробувань із загальноосвітніх предметів. 

Виступили голови предметних екзаменаційних комісій Мухіна Н.А., Краєва В.С., Купцова 
Т.А., Слободянюк М.А., Зеленько Ю.В., , які ознайомили членів Приймальної комісії з 
розробленими програмами вступних випробувань з української мови та літератури, математики, 
фізики, історії України, іноземної мови, хімії та біології. Відбулось обговорення. 



УХВАЛИЛИ: 
Затвердити програми вступних випробувань із загальноосвітніх предметів. 

СЛУХАЛИ: 
11. Затвердження критеріїв оцінювання результатів вступних випробувань із 

загальноосвітніх предметів. 
Виступив відповідальний секретар приймальної комісії, який доповів про окрему 

категорію вступників, які згідно з Умовами прийому до університету в 2018 році можуть 
приймати участь у конкурсі за результатами вступних випробувань. 

Виступили голови предметних екзаменаційних комісій, які ознайомили членів 
Приймальної комісії з розробленими критеріями оцінки результатів вступних випробувань з 
математики, української мови та літератури, російської мови та літератури, іноземної мови, 
фізики, історії України, хімії та біології. Відбулось обговорення запропонованих критеріїв. 

УХВАЛИЛИ: 
Затвердити критеріїв оцінювання результатів вступних випробувань із загальноосвітніх 

предметів. 

Голова приймальної комісії, 
ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент С. В. Арпуль 
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транспорту імені академіка В.Лазаряна 
від 24.04.2018 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 
Пшінько О.М., Боднар Б.Є., Арпуль С.В., Горячкін В.М., Байдак С.Ю., Попович М.М., 

Афанасов А.М., Довбня М.П., Вернигора Р.В., Гнатенко В.П., Краснюк А.В., Полішко Т.В., 
Скалозуб В.В., Худенко В.Ф., Болжеларський Я.В., Кузнецов В.М., Северин О.П., Островерхов 
М.П., Чернова О.О., Гайваненко М.С., Карась С.В., Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про підсумки проведення Дня відкритих дверей 21 квітня 2018 року. 
2. Затвердження програм вступних випробувань вступників на навчання для здобуття ОС 

«Доктор філософії». 
3. Затвердження критеріїв оцінювання результатів вступних випробувань вступників на 

навчання для здобуття ОС «Доктор філософії». 

СЛУХАЛИ: 
1. Про підсумки проведення Дня відкритих дверей 21 квітня 2018 року. 
Виступив відповідальний секретар приймальної комісії. Доповів, що відповідно до Плану 

заходів з організації профорієнтаційної роботи серед молоді 24.04.2018 року відбувся День 
відкритих дверей в університеті. За результатами реєстрації в цьому заході прийняли участь 87 
майбутніх абітурієнтів та їхні батьки з різних регіонів України. 

Загальна інформація про «день відкритих дверей» 21 квітня 2018 р. 

Факультет ПЗСО Молодший 
спеціаліст Разом Дніпро Регіони Всього 

МТ 3 1 4 0 4 
УЕП 3 1 4 6 10 
М 5 3 8 5 13 
УПП 7 6 13 5 18 
ОБЗ 3 0 3 3 6 
ПЦБ 3 1 4 3 7 
ЕГ 4 4 8 2 10 
ТК 8 5 13 6 19 
Разом 36 21 57 30 87 

Інші міста: Камянське, Кривий Ріг, Запоріжжя, Пологи, Солоне, Нікополь, Верхівцево, 
Новомосковськ та ін. 

Учасники зустрілись з керівництвом університету, деканами факультетів, членами 
приймальної комісії, дізнались про Правила прийому, особливості навчання в університеті, 
ознайомились з факультетами та спеціальностями, які є в університеті, зустрілися з провідними 
фахівцями університету. 

За результатами реєстрації учасників проведено аналіз ефективності засобів донесення 
інформації про день відкритих дверей до потенційного абітурієнта 

 

Джерело інформації Факультет (у відсотках) Університет 
(середнє) МТ УЕП М УПП ОБЗ ПЦБ ЕГ ТК 

Об’ява в школі 0,0 0,0 21,4 10,5 66,7 9,1 0,0 0,0 13,5 
Виступ в школі 25,0 50,0 35,7 0,0 0,0 18,2 15,4 22,7 20,9 
Банер 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 2,2 
ПК 0,0 0,0 0,0 26,3 0,0 0,0 0,0 4,5 3,9 



Батьки чи друзі 50,0 30,0 28,6 36,8 0,0 27,3 15,4 45,5 29,2 
Інтернет 25,0 10,0 7,1 10,5 33,3 36,4 61,5 22,7 25,8 
Підготовчі курси 0,0 0,0 7,1 15,8 0,0 9,1 0,0 4,5 4,6 

УХВАЛИЛИ: 
Вважати результати проведення Дня відкритих дверей 25.04.2018 року задовільними. 

СЛУХАЛИ: 
2. Затвердження програм вступних випробувань вступників на навчання для здобуття ОС 

«Доктор філософії». 
Виступили голови екзаменаційних комісій, які повідомили, що ними розроблені програми 

вступних випробувань вступників на навчання для здобуття ОС «Доктор філософії». Відбулось 
обговорення. 

УХВАЛИЛИ: 
Затвердити програми вступних випробувань вступників на навчання для здобуття ОС 

«Доктор філософії». 

СЛУХАЛИ: 
3. Затвердження критеріїв оцінювання результатів вступних випробувань вступників на 

навчання для здобуття ОС «Доктор філософії». 
Виступив відповідальний секретар приймальної комісії, який повідомив, що згідно з 

Правилами прийому до університету в 2018 році конкурсний відбір вступників на навчання за 
ОС «Доктор філософії» здійснюється за результатами вступних випробувань. Відповідальний 
секретар приймальної комісії ознайомив членів приймальної комісії з проектом критеріїв 
оцінювання робіт вступних випробувань. Відбулось обговорення. 

УХВАЛИЛИ: 
Затвердити критерії оцінювання результатів вступних випробувань вступників на 

навчання для здобуття ОС «Доктор філософії». 

Голова приймальної комісії, 
ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент С. В. Арпуль 



Протокол № 8 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
від 12.06.2018 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 
Пшінько О.М., Боднар Б.Є., Арпуль С.В., Горячкін В.М., Байдак С.Ю., Попович М.М., 

Афанасов А.М., Довбня М.П., Вернигора Р.В., Гнатенко В.П., Краснюк А.В., Полішко Т.В., 
Скалозуб В.В., Худенко В.Ф., Болжеларський Я.В., Кузнецов В.М., Северин О.П., Островерхов 
М.П., Чернова О.О., Гайваненко М.С., Карась С.В., Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Допуск до вступних іспитів іноземних вступників на ОС «Доктор філософії». 

СЛУХАЛИ: 
1. Відповідального секретаря ПК Арпуля С.В., про особливості прийому на навчання 

іноземних громадян (згідно з правилами прийому до університету, розділ VIII). 
Виступив завідувач Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними студентами, 

професор Кузнецов В.М. Доповів про надані вступниками документи та про допуск їх до 
вступних іспитів. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Допустити до вступних іспитів іноземних вступників. 

ПІБ вступника номер, серія, дата видачі та тип документа про освітній ступінь, на 
основі якого відбувається вступ 

Нгуабі Следже Лозон 030395 М18 31.01.2018 Диплом магістра 
Бубакер Салах 033389 М18 31.01.2018 Диплом магістра 

Голова приймальної комісії, 
ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент С. В. Арпуль 



Протокол № 9 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
від 15.06.2018 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 
Пшінько О.М., Боднар Б.Є., Арпуль С.В., Горячкін В.М., Байдак С.Ю., Попович М.М., 

Афанасов А.М., Довбня М.П., Вернигора Р.В., Гнатенко В.П., Краснюк А.В., Полішко Т.В., 
Скалозуб В.В., Худенко В.Ф., Болжеларський Я.В., Кузнецов В.М., Северин О.П., Островерхов 
М.П., Чернова О.О., Гайваненко М.С., Карась С.В., Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Затвердження результатів вступних іспитів іноземних вступників на перший курс для 

отримання ОС «Доктора філософії». 
2. Про зарахування іноземних вступників на перший курс денної форми навчання для 

отримання ОС «Доктора філософії». 

СЛУХАЛИ: 
1. Затвердження результатів іспитів іноземних вступників на перший курс для отримання 

ОС «Доктора філософії». 
Виступили голови предметних комісій. Доповіли про результати вступних іспитів з мови 

навчання, який відбувся 12.06.2018 р. та з фаху – 14.06.2018 р. Запропоновано вступників, які 
отримали позитивні результати на іспитах, рекомендувати до зарахування на платні місця за 
спеціальністями 122 Комп’ютерні науки та 192 Будівництво та цивільна інженерія. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Затвердити результати вступних іспитів. Рекомендувати до зарахування на платні місця 

вступників, які отримали позитивні результати на вступних іспитах. 

ПІБ Спеціальність Іноземна 
мова 

Фаховий 
іспит 

шифр назва бал бал 
Нгуабі Следже Лозон 122 Комп’ютерні науки 38,5 70 
Бубакер Салах 192 Будівництво та цивільна інженерія (ПЦБ) 43,5 60 

СЛУХАЛИ: 
2. Про зарахування іноземних вступників на перший курс денної форми навчання для 

отримання ОС «Доктора філософії». 
Виступили: відповідальний секретар приймальної комісії Арпуль С.В., директор ЦДПРІС 

Кузнецов В. М. Запропоновано зарахувати іноземних вступників на перший курс денної форми 
навчання для отримання ОС «Доктора філософії» за спеціальностями 122 Комп’ютерні науки та 
192 Будівництво та цивільна інженерія. 

УХВАЛИЛИ: 
2. Зарахувати на платні місця денної форми навчання для здобуття ОС «Доктора 

філософії» вступників, які були рекомендовані до зарахування та подали до приймальної комісії 
оригінали документів. 

ПІБ Спеціальність Конкурсний 
бал шифр назва 

Нгуабі Следже Лозон 122 Комп’ютерні науки 108,5 
Бубакер Салах 192 Будівництво та цивільна інженерія (ПЦБ) 103,5 

Голова приймальної комісії, 
ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент С. В. Арпуль 



Протокол № 10 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
від 03.07.2018 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 
Пшінько О.М., Боднар Б.Є., Арпуль С.В., Горячкін В.М., Байдак С.Ю., Попович М.М., 

Афанасов А.М., Довбня М.П., Вернигора Р.В., Гнатенко В.П., Краснюк А.В., Полішко Т.В., 
Скалозуб В.В., Худенко В.Ф., Болжеларський Я.В., Кузнецов В.М., Северин О.П., Островерхов 
М.П., Чернова О.О., Гайваненко М.С., Карась С.В., Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Допуск до вступних іспитів іноземних вступників на ОС «Бакалавр». 
2. Про затвердження розкладів вступних випробувань для вступників на ОС «Бакалавр» та 

ОС «Магістр». 

СЛУХАЛИ: 
1. Відповідального секретаря ПК Арпуля С.В., про особливості прийому на навчання 

іноземних громадян (згідно з правилами прийому до університету, розділ VIII). 
Виступив завідувач Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними студентами, 

професор Кузнецов В.М. Доповів про надані вступниками документи та про допуск їх до 
вступних іспитів з іноземної мови та математики. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Допустити до вступних іспитів іноземних вступників. 

Велоз Круз Андерсон Жозело - 
18.03.1998 

Атестат про повну 
загальну середню освіту ME-REF-04688472 11.09.2015 

Велоз Круз Джонні Роберто - 
02.01.1994 

Атестат про повну 
загальну середню освіту ME-REF-04657057 21.07.2015 

Абдумуталов Ділшод - 
06.07.1997 

Атестат про повну 
загальну середню освіту 265056 17.06.2016 

Амрі Анвер - 25.06.1992 Атестат про повну 
загальну середню освіту 178666 25.06.2011 

Амрі Мондхер - 31.12.1990 Атестат про повну 
загальну середню освіту 228609 09.07.2011 

Думбуя Ісса - 15.01.1990 Атестат про повну 
загальну середню освіту 1450 05.01.2016 

Міланду Банду Охоліб Жіовалот 
- 12.04.1990 

Атестат про повну 
загальну середню освіту QAX0781 19.08.2010 

СЛУХАЛИ: 
2. Відповідального секретаря ПК Арпуля С.В., про дати та місце проведення вступних 

випробувань. 

УХВАЛИЛИ: 
2. Затвердити розклади вступних випробувань для вступників на ОС «Бакалавр» та ОС 

«Магістр». 
Розклад вступних випробувань для вступників на ОС «Бакалавр» на базі ПЗСО 

Дата Час Найменування заходу, місце проведення 

21.07.2018 
субота 

1000 СПІВБЕСІДА (ауд. 261-2) 
проводиться для окремої категорії вступників 

1300 КОНСУЛЬТАЦІЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (ауд. 
470) 



Дата Час Найменування заходу, місце проведення 

22.07.2018 
неділя 

1000 ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА 
ЛІТЕРАТУРИ (ауд. 470). 

1300 КОНСУЛЬТАЦІЯ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ауд. 470) 

1600 Оголошення результатів вступного випробування з української мови та 
літератури. Прийом заяв на апеляцію (ауд. 261). 

23.07.2018 
понеділок 

до 1000 Прийом заяв на апеляцію щодо результатів вступного випробування з 
української мови та літератури (ауд. 261) 

1000 ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ауд. 470) 

1300 Розгляд апеляцій щодо результатів вступного випробування з української 
мови та літератури (ауд. 261-2) 

1400 КОНСУЛЬТАЦІЯ З МАТЕМАТИКИ, БІОЛОГІЇ (ауд. 470, 472) 

1600 Оголошення результатів вступного випробування з іноземної мови. 
Прийом заяв на апеляцію (ауд. 261). 

24.07.2018 
вівторок 

до 1000 Прийом заяв на апеляцію щодо результатів вступного випробування з 
іноземної мови (ауд. 261). 

1000 ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ З МАТЕМАТИКИ, БІОЛОГІЇ (ауд. 
470) 

1300 Розгляд апеляцій щодо результатів вступного випробування з іноземної 
мови (ауд. 261-2) 

1400 КОНСУЛЬТАЦІЯ З ФІЗИКИ, ХІМІЇ, ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (ауд. 470, 
472) 

1600 Оголошення результатів вступного випробування з математики, біології. 
Прийом заяв на апеляцію (ауд. 261). 

25.07.2018 
середа 

до 1000 Прийом заяв на апеляцію щодо результатів вступного випробування з 
математики, біології (ауд. 261). 

1000 ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ З ФІЗИКИ, ХІМІЇ, ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 
 (ауд. 470, 472) 

1400 Розгляд апеляцій щодо результатів вступного випробування з математики, 
біології (ауд. 261-2) 

1600 Оголошення результатів вступного випробування з фізики, хімії, історії 
України. Прийом заяв на апеляцію (ауд. 261). 

1800 Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення осіб, 
рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди 

26.07.2018 
четвер 

до 1000 Прийом заяв на апеляцію щодо результатів вступного випробування з 
фізики, хімії, історії України (ауд. 261). 

1200 Зарахування осіб, рекомендованих за результатами співбесіди на місця 
державного замовлення 

1300 Розгляд апеляцій щодо результатів вступного випробування з фізики, 
хімії, історії України (ауд. 261-2) 

Розклад вступних випробувань для вступників на ОС «Бакалавр» на базі ОКР 
«Молодший спеціаліст» 

Дата Час Найменування заходу, місце проведення 

27.07.2018 
п’ятниця 1000 

Фахове вступне випробування (ауд. 470, 472) 
спеціальності: Мости і транспортні тунелі; Електричний транспорт; 
Електротехнічні системи електроспоживання; Електромеханічні 
системи автоматизації та електропривод; Теплоенергетика; 
Організація перевезень і управління на залізничному транспорті; 
Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті; 
Фінанси, банківська справа та страхування; Облік і оподаткування; 
Менеджмент; Інженерія програмного забезпечення; Автоматика та 
автоматизація на транспорті; Вагони та вагонне господарство. 



1300 

Фахове вступне випробування (ауд. 470, 472) 
спеціальності: Локомотиви та локомотивне господарство; Підйомно-
транспортні будівельні, дорожні, меліоративні машини та 
обладнання; Залізничні споруди та колійне господарство; 
Автомобільні дороги і аеродроми; Промислове і цивільне 
будівництво; Водопостачання та водовідведення; Екологія; 
Комп’ютерна інженерія; Системи керування рухом поїздів; 
Економічна кібернетика; Автомобілі та автомобільне господарство; 
Кібербезпека. 

30.07.2018 
понеділок 

1600 Оголошення результатів фахового вступного випробування (ауд. 261) 
1600 - 
1700 

Прийом заяв на апеляцію  
щодо результатів фахового вступного випробування (ауд. 261) 

31.07.2018 
вівторок 

900 - 
1100 

Прийом заяв на апеляцію  
щодо результатів фахового вступного випробування (ауд. 261) 

1300 Розгляд апеляцій  
щодо результатів фахового вступного випробування (ауд. 261) 

01.08.2018 
середа 1700 Оприлюднення рейтингового списку із зазначенням рекомендованих до 

зарахування за державним замовленням. 
06.08.2018 
понеділок до 1800 Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації 

на місця за державним замовленням 
07.08.2018 
вівторок 1400 Зарахування вступників на місця за державним замовленням, які виконали 

вимоги до зарахування. 

10.08.2018 
п’ятниця 1700 

Зарахування вступників на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, та 
за рахунок цільових державних кредитів, які виконали вимоги до 

зарахування. 
Розклад вступних випробувань для вступників на ОС «Бакалавр» на базі ПЗСО на 

кафедру КВПС 

 



Розклад вступних випробувань для вступників на ОС «Магістр» 
Дата Початок Аудиторія Спеціальність Освітня програма 

27.07.2018 

930 340 Додаткове вступне випробування для осіб, які отримали 
ступінь бакалавра за іншою спеціальністю 

1500 261 Оголошення результатів додаткового вступного 
випробування 

1500-1700 261 Прийом заяв на апеляцію щодо результатів додаткового 
вступного випробування 

28.07.2018 
до 1200 

261 

Прийом заяв на апеляцію щодо результатів додаткового 
вступного випробування (ауд. 261) 

1400 Розгляд апеляцій щодо результатів додаткового вступного 
випробування (ауд. 261) 

Іспит з іноземної мови 

29.07.2018 

930 470 
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод 
Електротехнічні системи 
електроспоживання 
Системи управління 
виробництвом і розподілом 
електроенергії 

930 472 

Будівництво та цивільна 
інженерія Мости і транспортні тунелі 

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

Електричний транспорт 

1000 502 
Теплоенергетика Теплоенергетика 

Залізничний транспорт Локомотиви та локомотивне 
господарство 

1300 470, 472 Транспортні технології Транспортні технології на 
залізничному транспорті 

1330 502 

Будівництво та цивільна 
інженерія 

Промислове і цивільне 
будівництво 

Водопостачання та водовідведення 

Екологія Екологія 

Транспортні технології Транспортні технології на 
автомобільному транспорті 

Залізничний транспорт Системи керування рухом поїздів 
 

Дата Початок Аудиторія Спеціальність Освітня програма 
Фаховий іспит 

30.07.2018 
930 470 

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод 
Електротехнічні системи 
електроспоживання 
Системи управління 
виробництвом і розподілом 
електроенергії 

930 472 Будівництво та цивільна 
інженерія Мости і транспортні тунелі 



Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

Електричний транспорт 

1000 502 
Теплоенергетика Теплоенергетика 

Залізничний транспорт Локомотиви та локомотивне 
господарство 

1300 470, 472 Транспортні технології Транспортні технології на 
залізничному транспорті 

1330 502 

Будівництво та цивільна 
інженерія 

Промислове і цивільне 
будівництво 
Водопостачання та 
водовідведення 

Екологія Екологія 

Транспортні технології Транспортні технології на 
автомобільному транспорті 

Залізничний транспорт Системи керування рухом поїздів 
Іспит з іноземної мови 

01.08.2018 

930 
470 

Галузеве 
машинобудування 

Підйомно-транспортні 
будівельні, дорожні, меліоративні 
машини та обладнання 

Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 
технології 

Автоматика та автоматизація на 
транспорті 

Будівництво та цивільна 
інженерія 

Автомобільні дороги та 
аеродроми 

472 Залізничний транспорт Вагони та вагонне господарство 

1000 502 
Залізничний транспорт Залізничні споруди та колійне 

господарство 
Облік і оподаткування Облік і оподаткування 

1300 

470 

Філологія Германські мови та літератури 
(Англійська мова) 

Фінанси, банківська 
справа та страхування 

Фінанси, банківська справа та 
страхування 

Менеджмент Менеджмент  

472 

Інженерія програмного 
забезпечення 

Інженерія програмного 
забезпечення 

Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія 

Кібербезпека Кібербезпека 

1330 502 Залізничний транспорт 

Експлуатація високошвидкісного 
транспорту 
Інфраструктура 
високошвидкісного транспорту 

 

Дата Початок Аудиторія Спеціальність Освітня програма 
Фаховий іспит 

02.08.2018 930 470 

Галузеве 
машинобудування 

Підйомно-транспортні будівельні, 
дорожні, меліоративні машини та 
обладнання 

Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані технології 

Автоматика та автоматизація на 
транспорті 



Будівництво та 
цивільна інженерія Автомобільні дороги та аеродроми 

472 Залізничний транспорт Вагони та вагонне господарство 

1000 502 
Залізничний транспорт Залізничні споруди та колійне 

господарство 
Облік і оподаткування Облік і оподаткування 

1300 

470 

Філологія Германські мови та літератури 
(Англійська мова) 

Фінанси, банківська 
справа та страхування 

Фінанси, банківська справа та 
страхування 

Менеджмент Менеджмент  

472 

Інженерія програмного 
забезпечення 

Інженерія програмного 
забезпечення 

Комп’ютерна 
інженерія Комп’ютерна інженерія 

Кібербезпека Кібербезпека 

1330 502 Залізничний транспорт 

Експлуатація високошвидкісного 
транспорту 
Інфраструктура високошвидкісного 
транспорту 

06.08.2018 
1500

 
261 

Оприлюднення результатів вступних випробувань 

до 1800 Прийом заяв на апеляцію щодо результатів вступних 
випробувань 

07.08.2018 
до 1200 

261 
Прийом заяв на апеляцію щодо результатів вступних 

випробувань 
1400 Розгляд апеляцій щодо результатів вступних випробувань 

08.08.2018 1500 261 
Оприлюднення рейтингового списку вступників на  

ОС «Магістр» із зазначенням рекомендованих на місця за 
державним замовленням 

14.08.2018 до 1800 261 Зарахування вступників на місця за державним 
замовленням, які виконали вимоги до зарахування 

17.08.2018 до 1800 261 Зарахування  на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб 
вступників, які виконали вимоги до зарахування 

РОЗКЛАД вступних випробувань для вступників за спеціальностями 
«Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті», «Управління проектами», 

«Управління фінансово-економічною безпекою» за ОС «Магістр» 
Дат а Час Найменування заходу, місце проведення 

15.08.2018 
середа 1300 ДОДАТКОВЕ ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ (ауд. 470) 

16.08.2018 
четвер 

1500 Оголошення результатів додаткового вступного випробування 

1500-
1700 

Прийом заяв на апеляцію щодо результатів додаткового вступного 
випробування 

17.08.2018 
п’ятниця до 1200 Прийом заяв на апеляцію щодо результатів додаткового вступного 

випробування (ауд. 261) 



1300 Розгляд апеляцій щодо результатів додаткового вступного випробування 
(ауд. 261) 

18.08.2018 

субота 
1000 ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 3 ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ауд. 470) 

19.08.2018 
неділя 1000 ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ (ауд. 470) 

21.08.2018 
вівторок 1600 Оголошення результатів фахового вступного випробування та вступного 

випробування з іноземної мови. Прийом заяв на апеляцію (ауд. 261) 

22.08.2018 
середа 

900-1200 Прийом заяв на апеляцію щодо результатів вступного випробування з 
іноземної мови та фахового вступного випробування (ауд. 261) 

1300 Розгляд апеляцій щодо результатів вступного випробування з іноземної 
мови та фахового вступного випробування (ауд. 261) 

23.08.2018 
четвер до 1700 Оприлюднення списків рекомендованих до зарахування 

31.08.2018 
п’ятниця до 1600 Зарахування вступників, які виконали вимоги до зарахування 

Голова приймальної комісії, 
ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент С. В. Арпуль 



Протокол № 11 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
від 06.07.2018 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 
Пшінько О.М., Боднар Б.Є., Арпуль С.В., Горячкін В.М., Байдак С.Ю., Попович М.М., 

Афанасов А.М., Довбня М.П., Вернигора Р.В., Гнатенко В.П., Краснюк А.В., Полішко Т.В., 
Скалозуб В.В., Худенко В.Ф., Болжеларський Я.В., Кузнецов В.М., Северин О.П., Островерхов 
М.П., Чернова О.О., Гайваненко М.С., Карась С.В., Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Затвердження результатів іспитів іноземних вступників на перший курс для отримання 

ОС «Бакалавр». 
2. Про зарахування іноземних вступників на перший курс денної форми навчання для 

отримання ОС «Бакалавр». 

СЛУХАЛИ: 
1. Затвердження результатів іспитів іноземних вступників на перший курс для отримання 

ОС «Бакалавр». 
Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Арпуль С.В., який повідомив, що 

згідно з Правилами прийому до університету окрема категорія вступників із числа іноземців 
зараховується за результатами вступних іспитів. 

Виступили голови предметних екзаменаційних комісій. Доповіли про результати вступних 
іспитів з іноземної мови та математики. Запропоновано вступників, які отримали позитивні 
результати на іспитах, рекомендувати до зарахування на платні місця за спеціальностями 073 
Менеджмент, 274 Автомобільний транспорт та 275.02 Транспортні технології на залізничному 
транспорті. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Затвердити результати вступних іспитів. Рекомендувати до зарахування на платні місця 

вступників, які отримали позитивні результати на вступних іспитах. 
прізвище, ім'я Іноземна мова Математика 

Велоз Круз Андерсон Жозело 187 155 
Велоз Круз Джонні Роберто 200 154 
Абдумуталов Ділшод 178 142 
Амрі Анвер 180 116 
Амрі Мондхер 200 137 
Думбуя Ісса 174 134 
Міланду Банду Охоліб Жіовалот 195 130 

СЛУХАЛИ: 
2. Про зарахування іноземних вступників на перший курс денної форми навчання для 

отримання ОС «Бакалавр». 
Виступили: відповідальний секретар приймальної комісії Арпуль С.В., директор ЦДПРІС 

Кузнецов В. М. та декани факультатів М, УПП, ЕГ – Довбня М.П., Вернигора Р.В., Полішко 
Т.В. Запропоновано зарахувати іноземних вступників на перший курс денної форми навчання 
для отримання ОС «Бакалавр» за спеціальностями 073 Менеджмент, 274 Автомобільний 
транспорт та 275.02 Транспортні технології на залізничному транспорті. 

УХВАЛИЛИ: 



2. Зарахувати на платні місця денної форми навчання для здобуття ОС «Бакалавр» 
вступників, які були рекомендовані до зарахування та подали до приймальної комісії оригінали 
документів. 

прізвище назва спеціальності конкурсний бал 
Велоз Круз Андерсон Жозело Автомобільний транспорт 342 
Велоз Круз Джонні Роберто Автомобільний транспорт 354 
Абдумуталов Ділшод Транспортні технології на залізничному транспорті 320 
Амрі Анвер Менеджмент 296 
Амрі Мондхер Менеджмент 337 
Думбуя Ісса Менеджмент 308 
Міланду Банду Охоліб Жіовалот Менеджмент 325 

Голова приймальної комісії, 
ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент С. В. Арпуль 



Протокол № 12 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
від 13.07.2018 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 
Пшінько О.М., Боднар Б.Є., Арпуль С.В., Горячкін В.М., Байдак С.Ю., Попович М.М., 

Афанасов А.М., Довбня М.П., Вернигора Р.В., Гнатенко В.П., Краснюк А.В., Полішко Т.В., 
Скалозуб В.В., Худенко В.Ф., Болжеларський Я.В., Кузнецов В.М., Северин О.П., Островерхов 
М.П., Чернова О.О., Гайваненко М.С., Карась С.В., Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Допуск до участі у конкурсі вступників на денну та заочну форми навчання для здобуття 

ОС «Бакалавр» на базі ПЗСО та допуск до складання вступних випробувань на ОС «Бакалавр» 
на базі ПЗСО (для окремих категорій вступників) та базі ОКР «Молодший спеціаліст» і на ОС 
«Магістр», які подали документи в період з 12.07.18 р. по 13.07.18 р. 

2. Про розподіл доведеного університету обсягу держамовлення на підготовку за ОС 
«Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст» між освітніми програмами підготовки 
бакалаврів за спеціальностями. 

СЛУХАЛИ: 
1. Про допуск до участі у конкурсі вступників на денну та заочну форми навчання для 

здобуття ОС «Бакалавр» на базі ПЗСО за результатами зовнішнього незалежного оцінювання та 
допуск до складання вступних випробувань на ОС «Бакалавр» на базі ПЗСО (для окремих 
категорій вступників) та базі ОКР «Молодший спеціаліст» і на ОС «Магістр», які подали у 
відповідності до Правил прийому документи про вступ до університету в період з 12.07.18 р. по 
13.07.18 р. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Запропоновано допустити до участі у конкурсі за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання абітурієнтів (ОС «Бакалавр») на денну та заочну форми навчання, які 
подали у відповідності до Правил прийому документи про вступ до університету в період з 
12.07.18 р. по 13.07.18 р. 

Запропоновано допустити до складання вступних випробувань абітурієнтів (ОС 
«Бакалавр» на базі ПЗСО (окремі категорії вступників) та на базі ОКР «Молодший спеціаліст», 
ОС «Магістр») на денну та заочну форми навчання, які подали у відповідності до Правил 
прийому документи про вступ до університету в період з 12.07.18 р. по 13.07.18 р. 

СЛУХАЛИ: 
2. Про розподіл доведеного університету обсягу держамовлення на підготовку за ОС 

«Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст» між освітніми програмами підготовки 
бакалаврів за спеціальностями. 

УХВАЛИЛИ: 
2. Затвердити доведений університету обсяг держамовлення на підготовку за ОС 

«Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст» між освітніми програмами підготовки 
бакалаврів за спеціальностями. 

Голова приймальної комісії, 
ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент С. В. Арпуль 



Протокол № 13 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
від 16.07.2018 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 
Пшінько О.М., Боднар Б.Є., Арпуль С.В., Горячкін В.М., Байдак С.Ю., Попович М.М., 

Афанасов А.М., Довбня М.П., Вернигора Р.В., Гнатенко В.П., Краснюк А.В., Полішко Т.В., 
Скалозуб В.В., Худенко В.Ф., Болжеларський Я.В., Кузнецов В.М., Северин О.П., Островерхов 
М.П., Чернова О.О., Гайваненко М.С., Карась С.В., Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Допуск до участі у конкурсі вступників на денну та заочну форми навчання для здобуття 

ОС «Бакалавр» на базі ПЗСО та допуск до складання вступних випробувань на ОС «Бакалавр» 
на базі ПЗСО (для окремих категорій вступників) та базі ОКР «Молодший спеціаліст» і на ОС 
«Магістр», які подали документи в період з 14.07.18 р. по 16.07.18 р. 

2. Про розподіл доведеного університету обсягу держамовлення на підготовку за ОС 
«Магістр» між освітніми програмами підготовки. 

СЛУХАЛИ: 
1. Про допуск до участі у конкурсі вступників на денну та заочну форми навчання для 

здобуття ОС «Бакалавр» на базі ПЗСО за результатами зовнішнього незалежного оцінювання та 
допуск до складання вступних випробувань на ОС «Бакалавр» на базі ПЗСО (для окремих 
категорій вступників) та базі ОКР «Молодший спеціаліст» і на ОС «Магістр», які подали у 
відповідності до Правил прийому документи про вступ до університету в період з 14.07.18 р. по 
16.07.18 р. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Запропоновано допустити до участі у конкурсі за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання абітурієнтів (ОС «Бакалавр») на денну та заочну форми навчання, які 
подали у відповідності до Правил прийому документи про вступ до університету в період з 
14.07.18 р. по 16.07.18 р. 

Запропоновано допустити до складання вступних випробувань абітурієнтів (ОС 
«Бакалавр» на базі ПЗСО (окремі категорії вступників) та на базі ОКР «Молодший спеціаліст», 
ОС «Магістр») на денну та заочну форми навчання, які подали у відповідності до Правил 
прийому документи про вступ до університету в період з 14.07.18 р. по 16.07.18 р. 

СЛУХАЛИ: 
2. Про розподіл доведеного університету обсягу держамовлення на підготовку за ОС 

«Магістр» між освітніми програмами підготовки. 

УХВАЛИЛИ: 
2. Затвердити доведений університету обсяг держамовлення на підготовку за ОС 

«Магістр» між освітніми програмами підготовки. 

Голова приймальної комісії, 
ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент С. В. Арпуль 



Протокол № 14 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
від 18.07.2018 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 
Пшінько О.М., Боднар Б.Є., Арпуль С.В., Горячкін В.М., Байдак С.Ю., Попович М.М., 

Афанасов А.М., Довбня М.П., Вернигора Р.В., Гнатенко В.П., Краснюк А.В., Полішко Т.В., 
Скалозуб В.В., Худенко В.Ф., Болжеларський Я.В., Кузнецов В.М., Северин О.П., Островерхов 
М.П., Чернова О.О., Гайваненко М.С., Карась С.В., Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Допуск до участі у конкурсі вступників на денну та заочну форми навчання для здобуття 

ОС «Бакалавр» на базі ПЗСО та допуск до складання вступних випробувань на ОС «Бакалавр» 
на базі ПЗСО (для окремих категорій вступників) та базі ОКР «Молодший спеціаліст» і на ОС 
«Магістр», які подали документи в період з 17.07.18 р. по 18.07.18 р. 

СЛУХАЛИ: 
1. Про допуск до участі у конкурсі вступників на денну та заочну форми навчання для 

здобуття ОС «Бакалавр» на базі ПЗСО за результатами зовнішнього незалежного оцінювання та 
допуск до складання вступних випробувань на ОС «Бакалавр» на базі ПЗСО (для окремих 
категорій вступників) та базі ОКР «Молодший спеціаліст» і на ОС «Магістр», які подали у 
відповідності до Правил прийому документи про вступ до університету в період з 17.07.18 р. по 
18.07.18 р. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Запропоновано допустити до участі у конкурсі за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання абітурієнтів (ОС «Бакалавр») на денну та заочну форми навчання, які 
подали у відповідності до Правил прийому документи про вступ до університету в період з 
17.07.18 р. по 18.07.18 р. 

Запропоновано допустити до складання вступних випробувань абітурієнтів (ОС 
«Бакалавр» на базі ПЗСО (окремі категорії вступників) та на базі ОКР «Молодший спеціаліст», 
ОС «Магістр») на денну та заочну форми навчання, які подали у відповідності до Правил 
прийому документи про вступ до університету в період з 17.07.18 р. по 18.07.18 р. 

Голова приймальної комісії, 
ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент С. В. Арпуль 



Протокол № 15 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
від 20.07.2018 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 
Пшінько О.М., Боднар Б.Є., Арпуль С.В., Горячкін В.М., Байдак С.Ю., Попович М.М., 

Афанасов А.М., Довбня М.П., Вернигора Р.В., Гнатенко В.П., Краснюк А.В., Полішко Т.В., 
Скалозуб В.В., Худенко В.Ф., Болжеларський Я.В., Кузнецов В.М., Северин О.П., Островерхов 
М.П., Чернова О.О., Гайваненко М.С., Карась С.В., Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Допуск до участі у конкурсі вступників на денну та заочну форми навчання для здобуття 

ОС «Бакалавр» на базі ПЗСО та допуск до складання вступних випробувань на ОС «Бакалавр» 
на базі ПЗСО (для окремих категорій вступників) та базі ОКР «Молодший спеціаліст» і на ОС 
«Магістр», які подали документи в період з 19.07.18 р. по 20.07.18 р. 

2. Затвердження результатів іспитів, апеляції, допуск до участі у конкурсі та затвердження 
рейтингового списку вступників на кафедру КВПС. 

СЛУХАЛИ: 
1. Про допуск до участі у конкурсі вступників на денну та заочну форми навчання для 

здобуття ОС «Бакалавр» на базі ПЗСО за результатами зовнішнього незалежного оцінювання та 
допуск до складання вступних випробувань на ОС «Бакалавр» на базі ПЗСО (для окремих 
категорій вступників) та базі ОКР «Молодший спеціаліст» і на ОС «Магістр», які подали у 
відповідності до Правил прийому документи про вступ до університету в період з 19.07.18 р. по 
20.07.18 р. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Запропоновано допустити до участі у конкурсі за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання абітурієнтів (ОС «Бакалавр») на денну та заочну форми навчання, які 
подали у відповідності до Правил прийому документи про вступ до університету в період з 
19.07.18 р. по 20.07.18 р. 

Запропоновано допустити до складання вступних випробувань абітурієнтів (ОС 
«Бакалавр» на базі ПЗСО (окремі категорії вступників) та на базі ОКР «Молодший спеціаліст», 
ОС «Магістр») на денну та заочну форми навчання, які подали у відповідності до Правил 
прийому документи про вступ до університету в період з 19.07.18 р. по 20.07.18 р. 

СЛУХАЛИ: 
2. Затвердження результатів іспитів, апеляції, допуск до участі у конкурсі та затвердження 

рейтингового списку вступників на кафедру КВПС. 
Виступив начальник кафедри військової підготовки Северин О. П. Зачитав результати 

професійно-психологічного відбору та перевірки фізичної підготовки вступників на військові 
спеціальності. Абітурієнти, які пройшли професійно-психологічний відбір та перевірку 
фізичної підготовки, рекомендовані до участі у конкурсі. Протоколи засідання відбіркової 
комісії та відомості професійно-психологічного відбору та перевірки фізичної підготовки 
вступників на військові спеціальності додаються. 

УХВАЛИЛИ: 
2. Затвердити результати іспитів, апеляції. Допустити до участі у конкурсі та затвердити 

рейтинговий список вступників на кафедру КВПС. 

Голова приймальної комісії, 
ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент С. В. Арпуль 



Протокол № 16 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
від 23.07.2018 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 
Пшінько О.М., Боднар Б.Є., Арпуль С.В., Горячкін В.М., Байдак С.Ю., Попович М.М., 

Афанасов А.М., Довбня М.П., Вернигора Р.В., Гнатенко В.П., Краснюк А.В., Полішко Т.В., 
Скалозуб В.В., Худенко В.Ф., Болжеларський Я.В., Кузнецов В.М., Северин О.П., Островерхов 
М.П., Чернова О.О., Гайваненко М.С., Карась С.В., Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Допуск до участі у конкурсі вступників на денну та заочну форми навчання для здобуття 

ОС «Бакалавр» на базі ПЗСО та допуск до складання вступних випробувань на ОС «Бакалавр» 
на базі ОКР «Молодший спеціаліст» і на ОС «Магістр», які подали документи в період з 
21.07.18 р. по 23.07.18 р. 

Воробець Марія Євгенівна – допуск до участі в конкурсі за Квотою-1 (код 105). 
2. Затвердження результатів вступного іспиту та апеляції з української мови та літератури 

для здобуття ОС «Бакалавр». 
3. Зарахування вступників на кафедру військової підготовки. 
4. Про розподіл доведеного університету обсягу держамовлення на підготовку за ОС 

«Магістр» між освітніми програмами підготовки. 
5. Затвердження результатів вступного іспиту та апеляції з російської мови для здобуття 

ОС «Бакалавр» іноземним вступником Брюс-Аддо Осей. 

СЛУХАЛИ: 
1. Про допуск до участі у конкурсі вступників на денну та заочну форми навчання для 

здобуття ОС «Бакалавр» на базі ПЗСО за результатами зовнішнього незалежного оцінювання та 
допуск до складання вступних випробувань на ОС «Бакалавр» на базі ОКР «Молодший 
спеціаліст» і на ОС «Магістр», які подали у відповідності до Правил прийому документи про 
вступ до університету в період з 21.07.18 р. по 23.07.18 р. Про допуск до участі в конкурсі за 
Квотою-1 (код 105) Воробець Марії Євгенівни. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Запропоновано допустити до участі у конкурсі за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання абітурієнтів (ОС «Бакалавр») на денну та заочну форми навчання, які 
подали у відповідності до Правил прийому документи про вступ до університету в період з 
21.07.18 р. по 23.07.18 р. 

Запропоновано допустити до складання вступних випробувань абітурієнтів (ОС 
«Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст», ОС «Магістр») на денну та заочну форми 
навчання, які подали у відповідності до Правил прийому документи про вступ до університету в 
період з 21.07.18 р. по 23.07.18 р. Допустити до участі в конкурсі за Квотою-1 (код 105) 
Воробець Марію Євгенівну. 

СЛУХАЛИ: 
2. Затвердження результатів вступного іспиту та апеляції з української мови та літератури 

для здобуття ОС «Бакалавр». Виступив голова апеляційної комісії Боднар Б. Є. та повідомив 
членам приймальної комісії інформацію про відсутність заяв на апеляцію. 

Запропоновано затвердити результати вступного іспиту та апеляції з української мови та 
літератури і допустити до участі в конкурсі вступників на денну та заочну форми навчання для 
здобуття ОС «Бакалавр» (Додаток 16). 

УХВАЛИЛИ: 



2. Затвердити результатів вступного іспиту та апеляції з української мови та літератури 
для здобуття ОС «Бакалавр». 

СЛУХАЛИ: 
3. Зарахування вступників на кафедру військової підготовки. 
Виступив начальник військової кафедри. Він зачитав обсяги державного замовлення на 

підготовку курсантів для здобуття ОС «Бакалавр» у 2018 році. Зачитав рейтингові списки, 
оголосив прізвища осіб, які рекомендуються до зарахування, доповів про стан справ цих 
абітурієнтів. Рейтингові списки за кожним напрямом підготовки додаються. 

УХВАЛИЛИ: 
3. Зарахувати на перший курс кафедри військової підготовки денної форми навчання за 

державним замовленням вступників, які були рекомендовані. Проект наказу додається. 

СЛУХАЛИ: 
4. Про розподіл доведеного університету обсягу держамовлення на підготовку за ОС 

«Магістр» між освітніми програмами підготовки. 

УХВАЛИЛИ: 
4. Затвердити доведений університету обсяг держамовлення на підготовку за ОС 

«Магістр» між освітніми програмами підготовки. 

СЛУХАЛИ: 
5. Затвердження результатів вступного іспиту з російської мови для здобуття ОС 

«Бакалавр» іноземним вступником Брюс-Аддо Осей. 
Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Арпуль С.В., який повідомив, що 

згідно з Правилами прийому до університету окрема категорія вступників із числа іноземців 
зараховується за результатами вступних іспитів. 

Запропоновано затвердити результати вступного іспиту з російської мови (184 бали)  для 
здобуття ОС «Бакалавр» іноземного вступника Брюс-Аддо Осея. 

УХВАЛИЛИ: 
5. Затвердити результати вступного іспиту з російської мови (184 бали) для здобуття ОС 

«Бакалавр» іноземного вступника Брюс-Аддо Осея. 

Голова приймальної комісії, 
ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент С. В. Арпуль 



Протокол № 17 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
від 24.07.2018 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 
Пшінько О.М., Боднар Б.Є., Арпуль С.В., Горячкін В.М., Байдак С.Ю., Попович М.М., 

Афанасов А.М., Довбня М.П., Вернигора Р.В., Гнатенко В.П., Краснюк А.В., Полішко Т.В., 
Скалозуб В.В., Худенко В.Ф., Болжеларський Я.В., Кузнецов В.М., Северин О.П., Островерхов 
М.П., Чернова О.О., Гайваненко М.С., Карась С.В., Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Допуск до участі у конкурсі вступників на денну та заочну форми навчання для здобуття 

ОС «Бакалавр» на базі ПЗСО та допуск до складання вступних випробувань на ОС «Бакалавр» 
на базі ОКР «Молодший спеціаліст» і на ОС «Магістр», які подали документи в період з 
23.07.18 р. по 24.07.18 р. 

2. Затвердження результатів вступного іспиту та апеляції з іноземної мови для здобуття 
ОС «Бакалавр». 

СЛУХАЛИ: 
1. Про допуск до участі у конкурсі вступників на денну та заочну форми навчання для 

здобуття ОС «Бакалавр» на базі ПЗСО та допуск до складання вступних випробувань на ОС 
«Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст» і на ОС «Магістр», які подали документи в 
період з 23.07.18 р. по 24.07.18 р. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Запропоновано допустити до участі у конкурсі за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання абітурієнтів (ОС «Бакалавр») на денну та заочну форми навчання, які 
подали у відповідності до Правил прийому документи про вступ до університету в період з 
23.07.18 р. по 24.07.18 р. 

Запропоновано допустити до складання вступних випробувань абітурієнтів (ОС 
«Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст», ОС «Магістр») на денну та заочну форми 
навчання, які подали у відповідності до Правил прийому документи про вступ до університету в 
період з 23.07.18 р. по 24.07.18 р. 

СЛУХАЛИ: 
2. Затвердження результатів вступного іспиту та апеляції іноземної мови для здобуття ОС 

«Бакалавр». Виступив голова апеляційної комісії Боднар Б. Є. та повідомив членам приймальної 
комісії інформацію про відсутність заяв на апеляцію. 

Запропоновано затвердити результати вступного іспиту та апеляції з іноземної мови і 
допустити до участі в конкурсі вступників на денну та заочну форми навчання для здобуття ОС 
«Бакалавр» (Додаток 17). 

УХВАЛИЛИ: 
2. Затвердити результатів вступного іспиту та апеляції з іноземної мови для здобуття ОС 

«Бакалавр». 

Голова приймальної комісії, 
ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент С. В. Арпуль 



Протокол № 18 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
від 26.07.2018 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 
Пшінько О.М., Боднар Б.Є., Арпуль С.В., Горячкін В.М., Байдак С.Ю., Попович М.М., 

Афанасов А.М., Довбня М.П., Вернигора Р.В., Гнатенко В.П., Краснюк А.В., Полішко Т.В., 
Скалозуб В.В., Худенко В.Ф., Болжеларський Я.В., Кузнецов В.М., Северин О.П., Островерхов 
М.П., Чернова О.О., Гайваненко М.С., Карась С.В., Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Допуск до участі у конкурсі вступників на денну та заочну форми навчання для здобуття 

ОС «Бакалавр» на базі ПЗСО та допуск до складання вступних випробувань на ОС «Магістр», 
які подали документи в період з 25.07.18 р. по 26.07.18 р. 

2. Затвердження результатів вступного іспиту та апеляції з математики та фізики для 
здобуття ОС «Бакалавр». 

3. Затвердження результатів вступного іспиту та апеляції з математики для здобуття ОС 
«Бакалавр» іноземним вступником Брюс-Аддо Осей. 

СЛУХАЛИ: 
1. Про допуск до участі у конкурсі вступників на денну та заочну форми навчання для 

здобуття ОС «Бакалавр» на базі ПЗСО та допуск до складання вступних випробувань на ОС 
«Магістр», які подали документи в період з 25.07.18 р. по 26.07.18 р. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Запропоновано допустити до участі у конкурсі за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання абітурієнтів (ОС «Бакалавр») на денну та заочну форми навчання, які 
подали у відповідності до Правил прийому документи про вступ до університету в період з 
25.07.18 р. по 26.07.18 р. 

Запропоновано допустити до складання вступних випробувань абітурієнтів (ОС 
«Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст», ОС «Магістр») на денну та заочну форми 
навчання, які подали у відповідності до Правил прийому документи про вступ до університету в 
період з 25.07.18 р. по 26.07.18 р. 

СЛУХАЛИ: 
2. Затвердження результатів вступного іспиту та апеляції іноземної мови для здобуття ОС 

«Бакалавр». Виступив голова апеляційної комісії Боднар Б. Є. та повідомив членам приймальної 
комісії інформацію про відсутність заяв на апеляцію. 

Запропоновано затвердити результати вступного іспиту та апеляції з іноземної мови і 
допустити до участі в конкурсі вступників на денну та заочну форми навчання для здобуття ОС 
«Бакалавр» (Додаток 17). 

УХВАЛИЛИ: 
2. Затвердити результатів вступного іспиту та апеляції з іноземної мови для здобуття ОС 

«Бакалавр». 

СЛУХАЛИ: 
3. Затвердження результатів вступного іспиту та апеляції з математики для здобуття ОС 

«Бакалавр» іноземним вступником Брюс-Аддо Осей. 
Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Арпуль С.В., який повідомив, що 

згідно з Правилами прийому до університету окрема категорія вступників із числа іноземців 
зараховується за результатами вступних іспитів. 



Запропоновано затвердити результати вступного іспиту з матемитики (129 балів) для 
здобуття ОС «Бакалавр» іноземного вступника Брюс-Аддо Осея. 

УХВАЛИЛИ: 

3. Затвердити результати вступного іспиту з матемитики (129 балів) для здобуття ОС 
«Бакалавр» іноземного вступника Брюс-Аддо Осея. 

Голова приймальної комісії, 
ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент С. В. Арпуль 



Протокол № 19 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
від 27.07.2018 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 
Пшінько О.М., Боднар Б.Є., Арпуль С.В., Горячкін В.М., Байдак С.Ю., Попович М.М., 

Афанасов А.М., Довбня М.П., Вернигора Р.В., Гнатенко В.П., Краснюк А.В., Полішко Т.В., 
Скалозуб В.В., Худенко В.Ф., Болжеларський Я.В., Кузнецов В.М., Северин О.П., Островерхов 
М.П., Чернова О.О., Гайваненко М.С., Карась С.В., Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Допуск до участі у конкурсі вступників на місця денної та заочної форми навчання для 

здобуття ступеня «Бакалавр», які не надали довідки для підтвердження права на використання 
«Сільського коефіцієнта» та не завантажили додаток до атестата про повну загальну середню 
освіту. 

2. Допуск до складання вступних випробувань на ОС «Магістр» (Управління проектами, 
Управління фінансово-економічною безпекою, Інтероперабельність та безпека на транспорті), 
які подали документи в період з 26.07.18 р. по 27.07.18 р. 

СЛУХАЛИ: 
1. Про допуск до участі у конкурсі вступників на місця денної та заочної форми навчання 

для здобуття ступеня «Бакалавр», які не надали довідки для підвердження права на 
використання «Сільського коефіцієнта» та не завантажили додаток до атестата про повну 
загальну середню освіту. 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Арпуль С. В. та повідомив про те, 
що 19 заяв вступників (Додаток 19) були затримані, з повідомленням вступникам причини 
затримки заяви, а саме про відсутність довідки про на використання «Сільського коефіцієнта». 
В звязку з відсутністю таких довідок запропоновано допустити такі заяви вступників до участі в 
конкурсі без права використання «Сільського коефіцієнта». Дві заяви вступника Макаренка 
Вячеслава Юрійовича не допущено до участі в конкурсі, встановлено статус «Відмова» через 
відсутність додатка до атестата (спеціальності облік і оподаткування та менеджмент, заочна 
форма). 

УХВАЛИЛИ: 
1. Допустити заяви 19 вступників (Додаток 19) до участі в конкурсі без права 

використання «Сільського коефіцієнта». Дві заяви вступника Макаренка Вячеслава Юрійовича 
через відсутність додатка до атестата не допустити до участі в конкурсі, встановивши статус 
«Відмова» (спеціальності облік і оподаткування та менеджмент, заочна форма). 

СЛУХАЛИ: 
2. Про допуск до складання вступних випробувань на ОС «Магістр» (Управління 

проектами, Управління фінансово-економічною безпекою, Інтероперабельність та безпека на 
транспорті) вступників, які подали документи в період з 26.07.18 р. по 27.07.18 р. 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Арпуль С. В. та повідомив про 
вступників, які подали документи для вступу до університету в період 26.07.18 р. по 27.07.18 р. 
для здобуття ОС «Магістр». 

Запропоновано допустити до складання вступних випробувань абітурієнтів на денну та 
заочну форми навчання, які подали у відповідності до Правил прийому документи та заяви на 
вступ до університету в період з 26.07.18 р. по 27.07.18 р. (списки додаються). 

УХВАЛИЛИ: 



2. Допустити до складання вступних випробувань абітурієнтів на денну та заочну форми 
навчання, які подали у відповідності до Правил прийому документи та заяви на вступ до 
університету в період з 26.07.18 р. по 27.07.18 р. для здобуття ОС «Магістр». 

Голова приймальної комісії, 
ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент С. В. Арпуль 



Протокол № 20 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
від 30.07.2018 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 
Пшінько О.М., Боднар Б.Є., Арпуль С.В., Горячкін В.М., Байдак С.Ю., Попович М.М., 

Афанасов А.М., Довбня М.П., Вернигора Р.В., Гнатенко В.П., Краснюк А.В., Полішко Т.В., 
Скалозуб В.В., Худенко В.Ф., Болжеларський Я.В., Кузнецов В.М., Северин О.П., Островерхов 
М.П., Чернова О.О., Гайваненко М.С., Карась С.В., Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Допуск до складання вступних випробувань на ОС «Магістр» (Управління проектами, 

Управління фінансово-економічною безпекою, Інтероперабельність та безпека на транспорті), 
які подали документи в період з 28.07.18 р. по 30.07.18 р. 

СЛУХАЛИ: 
1. Про допуск до складання вступних випробувань на ОС «Магістр» (Управління 

проектами, Управління фінансово-економічною безпекою, Інтероперабельність та безпека на 
транспорті) вступників, які подали документи в період з 28.07.18 р. по 30.07.18 р. 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Арпуль С. В. та повідомив про 
вступників, які подали документи для вступу до університету в період 28.07.18 р. по 30.07.18 р. 
для здобуття ОС «Магістр». 

Запропоновано допустити до складання вступних випробувань абітурієнтів на денну та 
заочну форми навчання, які подали у відповідності до Правил прийому документи та заяви на 
вступ до університету в період з 28.07.18 р. по 30.07.18 р. (списки додаються). 

УХВАЛИЛИ: 
1. Допустити до складання вступних випробувань абітурієнтів на денну та заочну форми 

навчання, які подали у відповідності до Правил прийому документи та заяви на вступ до 
університету в період з 28.07.18 р. по 30.07.18 р. для здобуття ОС «Магістр». 

Голова приймальної комісії, 
ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент С. В. Арпуль 



Протокол № 21 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
від 01.08.2018 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 
Пшінько О.М., Боднар Б.Є., Арпуль С.В., Горячкін В.М., Байдак С.Ю., Попович М.М., 

Афанасов А.М., Довбня М.П., Вернигора Р.В., Гнатенко В.П., Краснюк А.В., Полішко Т.В., 
Скалозуб В.В., Худенко В.Ф., Болжеларський Я.В., Кузнецов В.М., Северин О.П., Островерхов 
М.П., Чернова О.О., Гайваненко М.С., Карась С.В., Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Затвердження результатів та підсумків апеляції фахових вступних випробувань на місця 

денної та заочної форми навчання для осіб, які вступають на навчання для здобуття освітнього 
ступеня «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст» до ДНУЗТ ім. ак. В. Лазаряна та ЛФ 
ДНУЗТ ім. ак. В. Лазаряна. 

2. Зарахування результатів вступних випробувань вступникам на спеціальності (освітні 
програми) 273 Залізничний транспорт (Системи керування рухом поїздів) та 125 Кібербезпека. 

3. Затвердження результатів вступних випробувань та формування рейтингових списків 
вступників на навчання для здобуття ОС «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст». 

4. Затвердження рейтингових списків вступників на навчання для здобуття ОС «Бакалавр» 
на основі повної загальної середньої освіти. 

5. Допуск до складання вступних випробувань на ОС «Магістр» (Управління проектами, 
Управління фінансово-економічною безпекою, Інтероперабельність та безпека на транспорті) 
вступників, які подали документи в період з 31.07.18 р. по 01.08.18 р. 

СЛУХАЛИ: 
1. Про затвердження результатів та підсумків апеляції фахових вступних випробувань на 

місця денної та заочної форми навчання для осіб, які вступають на навчання для здобуття ОС 
«Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст». 

Виступив голова апеляційної комісії Боднар Б. Є. та повідомив членам приймальної 
комісії інформацію про відсутність заяв на апеляцію. 

Запропоновано затвердити результати вступних випробувань з фаху та допустити до 
участі в конкурсі вступників на денну та заочну форми навчання для здобуття ОС «Бакалавр» на 
базі ОКР «Молодший спеціаліст» (Додаток 21А). 

УХВАЛИЛИ: 
1. Затвердити результати вступних випробувань з фаху та допустити до участі в конкурсі 

вступників на денну та заочну форми навчання для здобуття ОС «Бакалавр» на базі ОКР 
«Молодший спеціаліст». 

СЛУХАЛИ: 
2. Про зарахування результатів вступних випробувань вступникам на спеціальності 

(освітні програми) 273 Залізничний транспорт (Системи керування рухом поїздів) та 125 
Кібербезпека. 

Виступив голова фахової атестаційної комісії, декан факультету ТК Скалозуб В. В., який 
запропонував допустити до участі в конкурсному відборі за результатами вступних випробувань 
вступникам на спеціальність (освітню програму): 

– 273 Залізничний транспорт (Системи керування рухом поїздів), які писали фахове 
вступне випробування на спеціальність 151 Автоматика, автоматизація та КІТ; 

– 125 Кібербезпека, які писали фахове вступне випробування на спеціальність 123 
Комп’ютерна інженерія. 



УХВАЛИЛИ: 
2. Допустити до участі в конкурсному відборі за результатами вступних випробувань 

вступникам на спеціальність (освітню програму): 
– 273 Залізничний транспорт (Системи керування рухом поїздів), які писали фахове 

вступне випробування на спеціальність 151 Автоматика, автоматизація та КІТ; 
– 125 Кібербезпека, які писали фахове вступне випробування на спеціальність 123 

Комп’ютерна інженерія. 

СЛУХАЛИ: 
3. Про затвердження результатів вступних випробувань та формування рейтингових 

списків вступників на навчання для здобуття ОС «Бакалавр» на базі ОКР «Молодший 
спеціаліст» до ДНУЗТ ім. ак. В. Лазаряна та ЛФ ДНУЗТ ім. ак. В. Лазаряна. 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії. Повідомив, що згідно з 
правилами прийому до університету у 2018 році особи, які поступають до університету на 
навчання за ОС «Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст» зараховуються за результатами 
фахових вступних випробувань. 

Голови фахових атестаційних комісій, декани факультетів, доповіли про результати 
вступних випробувань, які згідно з Правилами прийому відбулись 27 липня 2018 р. 
Запропоновано сформувати рейтингові списки вступників на навчання за ОС «Бакалавр» на базі 
ОКР «Молодший спеціаліст» та рекомендувати на місця держзамовлення денної форми 
навчання вступників, які мають найвищі конкурсні бали в списку рекомендованих та на місця 
за кошти фізичних та/або юридичних осіб денної форми навчання (Додаток 21Б) та на місця за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб заочної форми навчання (Додаток 21В). 

УХВАЛИЛИ: 
3. Затвердити результати вступних випробувань, сформувати рейтингові списки 

вступників на навчання за ОС «Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст» та 
рекомендувати на місця держзамовлення денної форми навчання вступників, які мають найвищі 
конкурсні бали в списку рекомендованих та на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 
денної форми навчання та на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб заочної форми 
навчання. 

СЛУХАЛИ: 
4. Про затвердження рейтингових списків вступників на навчання для здобуття ОС 

«Бакалавр» на базі ПЗСО до ДНУЗТ ім. ак. В. Лазаряна та ЛФ ДНУЗТ ім. ак. В. Лазаряна. 
Виступив відповідальний секретар приймальної комісії. Повідомив, що згідно з 

правилами прийому до університету у 2018 році особи, які поступають до університету на 
навчання за ОС «Бакалавр» на базі ПЗСО зараховуються за результатами ЗНО з визначених 
предметів. З бази ЄДЕБО сформовано рейтингові списки вступників на навчання за ОС 
«Бакалавр» на базі ПЗСО з наданням рекомендації на місця держзамовлення денної форми 
навчання вступників (Додаток 21Г). 

УХВАЛИЛИ: 
4. Затвердити сформовані базою ЄДЕБО рейтингові списки вступників на навчання за ОС 

«Бакалавр» на базі ПЗСО з наданням рекомендації на місця держзамовлення денної форми 
навчання вступників. 

СЛУХАЛИ: 
5. Про допуск до складання вступних випробувань на ОС «Магістр» (Управління 

проектами, Управління фінансово-економічною безпекою, Інтероперабельність та безпека на 
транспорті) вступників, які подали документи в період з 31.07.18 р. по 01.08.18 р. 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Арпуль С. В. та повідомив про 
вступників, які подали документи для вступу до університету в період 31.07.18 р. по 01.08.18 р. 
для здобуття ОС «Магістр». 



Запропоновано допустити до складання вступних випробувань абітурієнтів на денну та 
заочну форми навчання, які подали у відповідності до Правил прийому документи та заяви на 
вступ до університету в період з 31.07.18 р. по 01.08.18 р. (списки додаються). 

УХВАЛИЛИ: 
5. Допустити до складання вступних випробувань абітурієнтів на денну та заочну форми 

навчання, які подали у відповідності до Правил прийому документи та заяви на вступ до 
університету в період з 31.07.18 р. по 01.08.18 р. для здобуття ОС «Магістр». 

Голова приймальної комісії, 
ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент С. В. Арпуль 



Протокол № 22 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
від 03.08.2018 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 
Пшінько О.М., Боднар Б.Є., Арпуль С.В., Горячкін В.М., Байдак С.Ю., Попович М.М., 

Афанасов А.М., Довбня М.П., Вернигора Р.В., Гнатенко В.П., Краснюк А.В., Полішко Т.В., 
Скалозуб В.В., Худенко В.Ф., Болжеларський Я.В., Кузнецов В.М., Северин О.П., Островерхов 
М.П., Чернова О.О., Гайваненко М.С., Карась С.В., Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Допуск до складання вступних випробувань на ОС «Магістр» (Управління проектами, 

Управління фінансово-економічною безпекою, Інтероперабельність та безпека на транспорті) 
вступників, які подали документи в період з 02.08.18 р. по 03.08.18 р. 

2. Про затвердження розкладу вступних випробувань для іноземних вступників. 

СЛУХАЛИ: 
1. Про допуск до складання вступних випробувань на ОС «Магістр» (Управління 

проектами, Управління фінансово-економічною безпекою, Інтероперабельність та безпека на 
транспорті) вступників, які подали документи в період з 02.08.18 р. по 03.08.18 р. 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Арпуль С. В. та повідомив про 
вступників, які подали документи для вступу до університету в період 02.08.18 р. по 03.08.18 р. 
для здобуття ОС «Магістр». 

Запропоновано допустити до складання вступних випробувань абітурієнтів на денну та 
заочну форми навчання, які подали у відповідності до Правил прийому документи та заяви на 
вступ до університету в період з 02.08.18 р. по 03.08.18 р. (списки додаються). 

УХВАЛИЛИ: 
1. Допустити до складання вступних випробувань абітурієнтів на денну та заочну форми 

навчання, які подали у відповідності до Правил прийому документи та заяви на вступ до 
університету в період з 02.08.18 р. по 03.08.18 р. для здобуття ОС «Магістр». 

СЛУХАЛИ: 
2. Відповідального секретаря ПК Арпуля С.В., про дати та місце проведення вступних 

випробувань для іноземних вступників на навчання за ОС «Магістр». 

УХВАЛИЛИ: 
2. Затвердити розклад вступних випробувань для іноземних вступників. 

Дата Час Найменування заходу, місце проведення 

08.08.2018 
середа 

1500 ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ауд. 261) 

1700 Оголошення результатів вступного випробування з іноземної мови. 
Прийом заяв на апеляцію (ауд. 261). 

09.08.2018 
четвер 900 Розгляд апеляцій щодо результатів вступного випробування з іноземної 

мови (ауд. 261) 

09.08.2018 
четвер 

1000 ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ (ауд. 261) 

1400 Оголошення результатів фахового випробування. Прийом заяв на 
апеляцію (ауд. 261). 

10.08.2018 
п’ятниця 900 Розгляд апеляцій щодо результатів фахового вступного випробування 

(ауд. 261) 
10.08.2018 
п’ятниця 1200 Оголошення рейтингового списку. 



10.08.2018 
п’ятниця 1400 Зарахування вступників, які виконали вимоги до зарахування. 

Голова приймальної комісії, 
ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент С. В. Арпуль 



Протокол № 23 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
від 06.08.2018 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 
Пшінько О.М., Боднар Б.Є., Арпуль С.В., Горячкін В.М., Байдак С.Ю., Попович М.М., 

Афанасов А.М., Довбня М.П., Вернигора Р.В., Гнатенко В.П., Краснюк А.В., Полішко Т.В., 
Скалозуб В.В., Худенко В.Ф., Болжеларський Я.В., Кузнецов В.М., Северин О.П., Островерхов 
М.П., Чернова О.О., Гайваненко М.С., Карась С.В., Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Допуск до складання вступних випробувань на ОС «Магістр» (Управління проектами, 

Управління фінансово-економічною безпекою, Інтероперабельність та безпека на транспорті) 
вступників, які подали документи в період з 04.08.18 р. по 06.08.18 р. 

СЛУХАЛИ: 
1. Про допуск до складання вступних випробувань на ОС «Магістр» (Управління 

проектами, Управління фінансово-економічною безпекою, Інтероперабельність та безпека на 
транспорті) вступників, які подали документи в період з 04.08.18 р. по 06.08.18 р. 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Арпуль С. В. та повідомив про 
вступників, які подали документи для вступу до університету в період 04.08.18 р. по 06.08.18 р. 
для здобуття ОС «Магістр». 

Запропоновано допустити до складання вступних випробувань абітурієнтів на денну та 
заочну форми навчання, які подали у відповідності до Правил прийому документи та заяви на 
вступ до університету в період з 04.08.18 р. по 06.08.18 р. (списки додаються). 

УХВАЛИЛИ: 
1. Допустити до складання вступних випробувань абітурієнтів на денну та заочну форми 

навчання, які подали у відповідності до Правил прийому документи та заяви на вступ до 
університету в період з 04.08.18 р. по 06.08.18 р. для здобуття ОС «Магістр». 

Голова приймальної комісії, 
ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент С. В. Арпуль 



Протокол № 24 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
від 07.08.2018 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 
Пшінько О.М., Боднар Б.Є., Арпуль С.В., Горячкін В.М., Байдак С.Ю., Попович М.М., 

Афанасов А.М., Довбня М.П., Вернигора Р.В., Гнатенко В.П., Краснюк А.В., Полішко Т.В., 
Скалозуб В.В., Худенко В.Ф., Болжеларський Я.В., Кузнецов В.М., Северин О.П., Островерхов 
М.П., Чернова О.О., Гайваненко М.С., Карась С.В., Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Зарахування на місця держзамовлення денної форми навчання вступників на основі 

повної загальної середньої освіти до ДНУЗТ ім. ак. В. Лазаряна та ЛФ ДНУЗТ ім. ак. 
В. Лазаряна. 

2. Зарахування на місця держзамовлення денної форми навчання вступників на основі 
ОКР «Молодший спеціаліст» до ДНУЗТ ім. ак. В. Лазаряна та ЛФ ДНУЗТ ім. ак. В. Лазаряна. 

3. Допуск до складання вступних випробувань на ОС «Магістр» (Управління проектами, 
Управління фінансово-економічною безпекою, Інтероперабельність та безпека на транспорті) 
вступників, які подали документи в період з 06.08.18 р. по 07.08.18 р. 

СЛУХАЛИ: 
1. Про зарахування на місця держзамовлення денної форми навчання для здобуття ОС 

«Бакалавр» до ДНУЗТ ім. ак. В. Лазаряна та ЛФ ДНУЗТ ім. ак. В. Лазаряна. 
Виступили: відповідальний секретар приймальної комісії Арпуль С. В., декани 

факультетів. Декани факультетів оголосили прізвища вступників для включення їх до наказу на 
зарахування, яким за результатами широкого конкурсного відбору було надано рекомендацію 
на отримання освіти за кошти держбюджету та які виконали вимоги до зарахування. 

Запропоновано зарахувати студентами першого курсу вступників на місця 
держзамовлення денної форми навчання для здобуття ОС «Бакалавр», які виконали вимоги до 
зарахування. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Зарахувати на місця держзамовлення денної форми навчання для здобуття ОС 

«Бакалавр» вступників, які були рекомендовані до наказу за результатами широкого 
конкурсного відбору та подали до приймальної комісії оригінали документів (Додаток 24А та 
Додаток 24Б). 

Усім абітурієнтам, які не були рекомендовані за широким конкурсом на місця 
держзамовлення надати рекомендацію для вступу на місця за рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб. 

СЛУХАЛИ: 
2. Про зарахування на місця держзамовлення денної форми навчання вступників на основі 

ОКР «Молодший спеціаліст» до ДНУЗТ ім. ак. В. Лазаряна та ЛФ ДНУЗТ ім. ак. В. Лазаряна. 
Виступили: відповідальний секретар приймальної комісії Арпуль С. В., декани 

факультетів. Відповідальний секретар запропонував виключити із списку рекомендованих до 
зарахування на місця держзамовлення вступників, які не виконали вимог до зарахування та 
допустити їх до участі у конкурсі на місця за кошти фізичних/юридичних осіб. Рекомендувати 
до зарахування вступників наступних в рейтинговому списку, які надали до приймальної комісії 
оригінали диплому та додатку до нього. 

Декани факультетів оголосили прізвища вступників для включення їх до наказу на 
зарахування, яким за результатами конкурсного відбору було надано рекомендацію на 
отримання освіти за кошти держбюджету та які виконали вимоги до зарахування. 



Запропоновано зарахувати студентами першого курсу вступників на місця 
держзамовлення денної форми навчання для здобуття ОС «Бакалавр» на основі ОКР 
«Молодший спеціаліст», які виконали вимоги до зарахування. 

УХВАЛИЛИ: 
2. Зарахувати на місця держзамовлення денної форми навчання для здобуття ОС 

«Бакалавр» вступників, які були рекомендовані до наказу за результатами конкурсного відбору 
та подали до приймальної комісії оригінали документів (додаток 24В та 24Г). 

Усім абітурієнтам, які не були рекомендовані за конкурсом на місця держзамовлення 
надати рекомендацію для вступу на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб. 

СЛУХАЛИ: 
3. Про допуск до складання вступних випробувань на ОС «Магістр» (Управління 

проектами, Управління фінансово-економічною безпекою, Інтероперабельність та безпека на 
транспорті) вступників, які подали документи в період з 06.08.18 р. по 07.08.18 р. 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Арпуль С. В. та повідомив про 
вступників, які подали документи для вступу до університету в період 06.08.18 р. по 07.08.18 р. 
для здобуття ОС «Магістр». 

Запропоновано допустити до складання вступних випробувань абітурієнтів на денну та 
заочну форми навчання, які подали у відповідності до Правил прийому документи та заяви на 
вступ до університету в період з 06.08.18 р. по 07.08.18 р. (списки додаються). 

УХВАЛИЛИ: 
3. Допустити до складання вступних випробувань абітурієнтів на денну та заочну форми 

навчання, які подали у відповідності до Правил прийому документи та заяви на вступ до 
університету в період з 06.08.18 р. по 07.08.18 р. для здобуття ОС «Магістр». 

Голова приймальної комісії, 
ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент С. В. Арпуль 



Протокол № 25 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
від 08.08.2018 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 
Пшінько О.М., Боднар Б.Є., Арпуль С.В., Горячкін В.М., Байдак С.Ю., Попович М.М., 

Афанасов А.М., Довбня М.П., Вернигора Р.В., Гнатенко В.П., Краснюк А.В., Полішко Т.В., 
Скалозуб В.В., Худенко В.Ф., Болжеларський Я.В., Кузнецов В.М., Северин О.П., Островерхов 
М.П., Чернова О.О., Гайваненко М.С., Карась С.В., Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Затвердження результатів та підсумків апеляції фахових вступних випробувань на місця 

денної та заочної форми навчання для осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня 
магістра. 

2. Затвердження результатів вступних випробувань та формування рейтингових списків 
вступників на навчання за ОС «Магістр». 

3. Допуск до складання вступних випробувань на ОС «Магістр» (Управління проектами, 
Управління фінансово-економічною безпекою, Інтероперабельність та безпека на транспорті) 
вступників, які подали документи в період з 07.08.18 р. по 08.08.18 р. 

СЛУХАЛИ: 
1. Про затвердження результатів та підсумків апеляції фахових вступних випробувань на 

місця денної та заочної форми навчання для осіб, які вступають на навчання для здобуття 
ступеня магістра. 

Виступив голова апеляційної комісії Боднар Б. Є. та довів до членів приймальної комісії 
інформацію про результати апеляції. Всього було подано чотири заяви на апеляцію від трьох 
вступників. Заяви на апеляцію за фаховим іспитом подали наступні вступники: Петренко Є.Ю. 
(035 Філологія); Тютюник О.О. (192 Будівництво та цивільна інженерія). Заяви на апеляцію з 
іспиту по іноземній мові подали наступні вступники: Петренко Є.Ю. (035 Філологія); 
Євстігнєєв Д.І. (125 Кібербезпека). За результатами апеляції зміни оцінок вступних 
випробувань не було, протоколи засідання апеляційної комісії додаються (Додаток 25А). 

Запропоновано затвердити результати вступних випробувань з фаху (Додаток 25Б) та 
іноземної мови (Додаток 25В) та допустити до участі в конкурсі вступників на денну та заочну 
форми навчання для здобуття ОС «Магістр». 

УХВАЛИЛИ: 
1. Затвердити результати вступних випробувань з фаху та іноземної мови та допустити до 

участі в конкурсі вступників на денну та заочну форми навчання для здобуття ОС «Магістр». 

СЛУХАЛИ: 
2. Про затвердження результатів вступних випробувань та формування рейтингових 

списків вступників на навчання для здобуття ОС «Магістр». 
Виступив відповідальний секретар приймальної комісії. Повідомив, що згідно з 

правилами прийому до університету у 2018 році особи, які поступають до університету на 
навчання за ОС «Магістр» зараховуються за результатами фахових вступних випробувань та 
випробування з іноземної мови. 

Голови фахових атестаційних комісій декани факультетів доповіли про результати 
вступних випробувань, які згідно з Правилами прийому відбулись 29 липня – 2 серпня 2018 р. 
Запропоновано сформувати рейтингові списки вступників на навчання за ОС «Магістр». 

УХВАЛИЛИ: 



2. Затвердити результати вступних випробувань, сформувати рейтингові списки 
вступників на навчання за ОС «Магістр» та рекомендувати на місця держзамовлення денної 
форми навчання вступників, які мають найвищі конкурсні бали в списку рекомендованих та на 
місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб денної форми навчання (Додаток 25Г) та на 
місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб заочної форми навчання (Додаток 25Д). 

СЛУХАЛИ: 
3. Про допуск до складання вступних випробувань на ОС «Магістр» (Управління 

проектами, Управління фінансово-економічною безпекою, Інтероперабельність та безпека на 
транспорті) вступників, які подали документи в період з 06.08.18 р. по 07.08.18 р. 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Арпуль С. В. та повідомив про 
вступників, які подали документи для вступу до університету в період 06.08.18 р. по 07.08.18 р. 
для здобуття ОС «Магістр». 

Запропоновано допустити до складання вступних випробувань абітурієнтів на денну та 
заочну форми навчання, які подали у відповідності до Правил прийому документи та заяви на 
вступ до університету в період з 07.08.18 р. по 08.08.18 р. (списки додаються). 

УХВАЛИЛИ: 
3. Допустити до складання вступних випробувань абітурієнтів на денну та заочну форми 

навчання, які подали у відповідності до Правил прийому документи та заяви на вступ до 
університету в період з 07.08.18 р. по 08.08.18 р. для здобуття ОС «Магістр». 

Голова приймальної комісії, 
ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент С. В. Арпуль 



Протокол № 26 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
від 10.08.2018 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 
Пшінько О.М., Боднар Б.Є., Арпуль С.В., Горячкін В.М., Байдак С.Ю., Попович М.М., 

Афанасов А.М., Довбня М.П., Вернигора Р.В., Гнатенко В.П., Краснюк А.В., Полішко Т.В., 
Скалозуб В.В., Худенко В.Ф., Болжеларський Я.В., Кузнецов В.М., Северин О.П., Островерхов 
М.П., Чернова О.О., Гайваненко М.С., Карась С.В., Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на місця 

денної та заочної форми навчання на основі повної загальної середньої освіти до ДНУЗТ ім. ак. 
В. Лазаряна та ЛФ ДНУЗТ ім. ак. В. Лазаряна. 

2. Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на місця 
денної та заочної форми навчання на основі ОКР «Молодший спеціаліст» до ДНУЗТ ім. ак. 
В. Лазаряна та ЛФ ДНУЗТ ім. ак. В. Лазаряна. 

3. Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 
іноземних вступників для здобуття ОС «Магістр». 

4. Допуск до складання вступних випробувань на ОС «Магістр» (Управління проектами, 
Управління фінансово-економічною безпекою, Інтероперабельність та безпека на транспорті) 
вступників, які подали документи в період з 09.08.18 р. по 10.08.18 р. 

СЛУХАЛИ: 
1. Про зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на 

місця денної та заочної форми навчання на основі повної загальної середньої освіти до ДНУЗТ 
ім. ак. В. Лазаряна та ЛФ ДНУЗТ ім. ак. В. Лазаряна. 

Виступили: відповідальний секретар приймальної комісії Арпуль С. В., декани 
факультетів. Декани факультетів оголосили прізвища вступників для включення їх до наказу на 
зарахування, яким за результатами широкого конкурсного відбору було надано рекомендацію 
на отримання освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб на місця денної та заочної 
форми навчання, які виконали вимоги до зарахування. 

Запропоновано зарахувати студентами першого курсу вступників на місця за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб денної та заочної форми навчання для здобуття ОС 
«Бакалавр», які виконали вимоги до зарахування. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Зарахувати студентами першого курсу вступників на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб денної та заочної форми навчання для здобуття ОС «Бакалавр», які виконали 
вимоги до зарахування (Додаток 26А та Додаток 26Б). 

СЛУХАЛИ: 
2. Про зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на 

місця денної та заочної форми навчання на основі ОКР «Молодший спеціаліст» до ДНУЗТ ім. 
ак. В. Лазаряна та ЛФ ДНУЗТ ім. ак. В. Лазаряна. 

Виступили: відповідальний секретар приймальної комісії Арпуль С. В., декани 
факультетів. Декани факультетів оголосили прізвища вступників для включення їх до наказу на 
зарахування, яким за результатами конкурсного відбору було надано рекомендацію на 
отримання освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб на місця денної та заочної форми 
навчання, які виконали вимоги до зарахування. 



Запропоновано зарахувати студентами першого курсу вступників на місця за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб денної та заочної форми навчання для здобуття ОС «Бакалавр» 
на основі ОКР «Молодший спеціаліст», які виконали вимоги до зарахування. 

УХВАЛИЛИ: 
2. Зарахувати на місця держзамовлення денної форми навчання для здобуття ОС 

«Бакалавр» вступників, які були рекомендовані до наказу за результатами конкурсного відбору 
та подали до приймальної комісії оригінали документів (Додаток 26В та Додаток 26Г). 

Усім абітурієнтам, які не були рекомендовані за конкурсом на місця держзамовлення 
надати рекомендацію до вступу на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб. 

СЛУХАЛИ: 
3. Про зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

іноземних вступників для здобуття ОС «Магістр». 
Виступили: відповідальний секретар приймальної комісії Арпуль С. В., декани 

факультетів. Декани факультетів оголосили прізвища іноземних вступників для включення їх 
до наказу на зарахування, яким за результатами конкурсного відбору було надано рекомендацію 
на отримання освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб на місця денної форми 
навчання, які виконали вимоги до зарахування. 

УХВАЛИЛИ: 
3. Зарахувати на місця денної форми навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

для здобуття ОС «Магістр» вступників, які були рекомендовані до наказу за результатами 
конкурсного відбору та подали до приймальної комісії оригінали документів (Додаток 26Д). 

СЛУХАЛИ: 
4. Про допуск до складання вступних випробувань на ОС «Магістр» (Управління 

проектами, Управління фінансово-економічною безпекою, Інтероперабельність та безпека на 
транспорті) вступників, які подали документи в період з 09.08.18 р. по 10.08.18 р. 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Арпуль С. В. та повідомив про 
вступників, які подали документи для вступу до університету в період 09.08.18 р. по 10.08.18 р. 
для здобуття ОС «Магістр». 

Запропоновано допустити до складання вступних випробувань абітурієнтів на денну та 
заочну форми навчання, які подали у відповідності до Правил прийому документи та заяви на 
вступ до університету в період з 09.08.18 р. по 10.08.18 р. 

УХВАЛИЛИ: 
4. Допустити до складання вступних випробувань абітурієнтів на денну та заочну форми 

навчання, які подали у відповідності до Правил прийому документи та заяви на вступ до 
університету в період з 09.08.18 р. по 10.08.18 р. для здобуття ОС «Магістр». 

Голова приймальної комісії, 
ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент С. В. Арпуль 



Протокол № 27 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
від 13.08.2018 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 
Пшінько О.М., Боднар Б.Є., Арпуль С.В., Горячкін В.М., Байдак С.Ю., Попович М.М., 

Афанасов А.М., Довбня М.П., Вернигора Р.В., Гнатенко В.П., Краснюк А.В., Полішко Т.В., 
Скалозуб В.В., Худенко В.Ф., Болжеларський Я.В., Кузнецов В.М., Северин О.П., Островерхов 
М.П., Чернова О.О., Гайваненко М.С., Карась С.В., Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Допуск до складання вступних випробувань на ОС «Магістр» (Управління проектами, 

Управління фінансово-економічною безпекою, Інтероперабельність та безпека на транспорті) 
вступників, які подали документи в період з 11.08.18 р. по 12.08.18 р. 

СЛУХАЛИ: 
1. Про допуск до складання вступних випробувань на ОС «Магістр» (Управління 

проектами, Управління фінансово-економічною безпекою, Інтероперабельність та безпека на 
транспорті) вступників, які подали документи в період з 11.08.18 р. по 12.08.18 р. 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Арпуль С. В. та повідомив про 
вступників, які подали документи для вступу до університету в період 11.08.18 р. по 12.08.18 р. 
для здобуття ОС «Магістр». 

Запропоновано допустити до складання вступних випробувань абітурієнтів на денну та 
заочну форми навчання, які подали у відповідності до Правил прийому документи та заяви на 
вступ до університету в період з 11.08.18 р. по 12.08.18 р. (списки додаються). 

УХВАЛИЛИ: 
1. Допустити до складання вступних випробувань абітурієнтів на денну та заочну форми 

навчання, які подали у відповідності до Правил прийому документи та заяви на вступ до 
університету в період з 11.08.18 р. по 12.08.18 р. для здобуття ОС «Магістр». 

Голова приймальної комісії, 
ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент С. В. Арпуль 



Протокол № 28 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
від 14.08.2018 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 
Пшінько О.М., Боднар Б.Є., Арпуль С.В., Горячкін В.М., Байдак С.Ю., Попович М.М., 

Афанасов А.М., Довбня М.П., Вернигора Р.В., Гнатенко В.П., Краснюк А.В., Полішко Т.В., 
Скалозуб В.В., Худенко В.Ф., Болжеларський Я.В., Кузнецов В.М., Северин О.П., Островерхов 
М.П., Чернова О.О., Гайваненко М.С., Карась С.В., Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про перерозподіл місць держзамовлення на спеціальності 273 Залізничний транспорт 

ОС «Магістр». 
2. Зарахування на місця держзамовлення денної форми навчання вступників на основі ОС 

«Бакалавр» для здобуття ОС «Магістр» до ДНУЗТ ім. ак. В. Лазаряна. 
3. Зарахування на місця денної форми навчання іноземних вступнків на основі ОС 

«Бакалавр» для здобуття ОС «Магістр» до ДНУЗТ ім. ак. В. Лазаряна. 
4. Зарахування на місця заочної форми навчання іноземного вступнка на основі ОС 

«Бакалавр» для здобуття ОС «Магістр» до ДНУЗТ ім. ак. В. Лазаряна. 

СЛУХАЛИ: 
1. Про перерозподіл місць держзамовлення на спеціальності 273 Залізничний транспорт 

ОС «Магістр». 

УХВАЛИЛИ: 
1. Затвердити перерозподілений обсяг держамовлення на підготовку за ОС «Магістр» між 

освітніми програмами спеціальності 273 Залізничний транспорт. 

СЛУХАЛИ: 
2. Про зарахування на місця держзамовлення денної форми навчання вступників на основі 

ОС «Бакалавр» для здобуття ОС «Магістр» до ДНУЗТ ім. ак. В. Лазаряна. 
Виступили: відповідальний секретар приймальної комісії Арпуль С. В., декани 

факультетів. Декани факультетів оголосили прізвища вступників для включення їх до наказу на 
зарахування, яким за результатами конкурсного відбору було надано рекомендацію на 
отримання освіти за кошти держбюджету та які виконали вимоги до зарахування. 

Запропоновано зарахувати студентами першого курсу вступників на місця 
держзамовлення денної форми навчання для здобуття ОС «Магістр», які виконали вимоги до 
зарахування. 

УХВАЛИЛИ: 
2. Зарахувати на місця держзамовлення денної форми навчання для здобуття ОС 

«Магістр» вступників, які були рекомендовані до наказу за результатами конкурсного відбору 
та подали до приймальної комісії оригінали документів (Додаток 28А). 

Усім абітурієнтам, які не були рекомендовані за конкурсом на місця держзамовлення 
надати рекомендацію для вступу на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб. 

СЛУХАЛИ: 
3. Про зарахування на місця денної форми навчання іноземних вступнків на основі ОС 

«Бакалавр» для здобуття ОС «Магістр» до ДНУЗТ ім. ак. В. Лазаряна. 
Виступили: відповідальний секретар приймальної комісії Арпуль С. В., декани факультету 

ЦДП РІС та ТК. Декани факультетів оголосили прізвища вступників для включення їх до наказу 
на зарахування, яким за результатами конкурсного відбору було надано рекомендацію на 



отримання освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб та які виконали вимоги до 
зарахування. 

Запропоновано зарахувати студентами першого курсу вступників Абед Азеддін та 
Міамбандзіла Лув-Феллард на спеціальність 123 Компютерна інженерія на місця за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб денної форми навчання для здобуття ОС «Магістр». 

УХВАЛИЛИ: 
3. Зарахувати на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб денної форми навчання 

для здобуття ОС «Магістр» вступників Абед Азеддін та Міамбандзіла Лув-Феллард на 
спеціальність 123 Компютерна інженерія, які були рекомендовані до наказу за результатами 
конкурсного відбору та подали до приймальної комісії оригінали документів (Додаток 28Б). 

СЛУХАЛИ: 
4. Про зарахування на місця заочної форми навчання іноземного вступнка на основі ОС 

«Бакалавр» для здобуття ОС «Магістр» до ДНУЗТ ім. ак. В. Лазаряна. 
Виступили: відповідальний секретар приймальної комісії Арпуль С. В., декани факультету 

ЦДП РІС та ННЦБО. Декани факультетів оголосили прізвище вступника для включення його до 
наказу на зарахування, якому за результатами конкурсного відбору було надано рекомендацію 
на отримання освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб та який виконав вимоги до 
зарахування. 

Запропоновано зарахувати студентом першого курсу вступника на місце за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб заочної форми навчання для здобуття ОС «Магістр». 

УХВАЛИЛИ: 
4. Зарахувати на місце за кошти фізичних та/або юридичних осіб зачної форми навчання 

для здобуття ОС «Магістр» вступника Драгана Р.Ю., який був рекомендований до наказу за 
результатами конкурсного відбору та подав до приймальної комісії оригінали документів 
(Додаток 28В). 

Голова приймальної комісії, 
ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент С. В. Арпуль 



Протокол № 29 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
від 17.08.2018 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 
Пшінько О.М., Боднар Б.Є., Арпуль С.В., Горячкін В.М., Байдак С.Ю., Попович М.М., 

Афанасов А.М., Довбня М.П., Вернигора Р.В., Гнатенко В.П., Краснюк А.В., Полішко Т.В., 
Скалозуб В.В., Худенко В.Ф., Болжеларський Я.В., Кузнецов В.М., Северин О.П., Островерхов 
М.П., Чернова О.О., Гайваненко М.С., Карась С.В., Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Зарахування на платні місця вступників на навчання для здобуття ступеня магістра за 

денною та заочною формами навчання. 
2. Зарахування на платні місця денної та заочної форми навчання вступників на навчання 

за програмою підготовки бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (для осіб, що 
подали оригінали документів після 10.08.18). 

3. Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на місця 
денної та заочної форми навчання на основі ОКР «Молодший спеціаліст» до ДНУЗТ ім. ак. 
В. Лазаряна. 

4. Зарахування на платні місця вступників на навчання для здобуття ступеня магістра за 
денною та заочною формами навчання, які здобули вищу освіту за іншою спеціальністю. 

5. Про переведення на вакантні місця держзамовлення для отримання ОС «Бакалавр» на 
базі ПЗСО. 

6. Про переведення на вакантні місця держзамовлення для отримання ОС «Бакалавр» на 
базі ОКР «Молодший спеціаліст». 

7. Затвердження результатів та підсумків апеляції додаткових фахових вступних 
випробувань на місця денної та заочної форми навчання для осіб, які вступають на навчання 
для здобуття ступеня магістра (Управління проектами, Управління фінансово-економічною 
безпекою, Інтероперабельність та безпека на транспорті). 

СЛУХАЛИ: 
1. Зарахування на платні місця вступників на навчання для здобуття ступеня магістра за 

денною та заочною формами навчання. 
Виступили: відповідальний секретар приймальної комісії Арпуль С. В., декани 

факультетів. Декани факультетів оголосили прізвища вступників для включення їх до наказу на 
зарахування, яким за результатами конкурсного відбору було надано рекомендацію на 
отримання освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб та які виконали вимоги до 
зарахування. 

Запропоновано зарахувати студентами першого курсу вступників на місця за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб денної/заочної форми навчання для здобуття ОС «Магістр», 
які виконали вимоги до зарахування. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Зарахувати студентами першого курсу вступників на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб денної/заочної форми навчання для здобуття ОС «Магістр», які виконали 
вимоги до зарахування (Додаток 29А, Додаток 29Б). 

СЛУХАЛИ: 
2. Про зарахування на платні місця денної та заочної форми навчання вступників на 

навчання за програмою підготовки бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (для 
осіб, що подали оригінали документів після 10.08.18) до ДНУЗТ та ЛФ ДНУЗТ. 



Виступили: відповідальний секретар приймальної комісії Арпуль С. В., декани 
факультетів. Декани факультетів оголосили прізвища вступників для включення їх до наказу на 
зарахування, яким було надано рекомендацію на отримання освіти за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб та які виконали вимоги до зарахування. 

Запропоновано зарахувати студентами першого курсу вступників на місця за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб денної/заочної форми навчання для здобуття ОС «Бакалавр», 
які виконали вимоги до зарахування. 

УХВАЛИЛИ: 
2. Зарахувати студентами першого курсу вступників на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб денної/заочної форми навчання для здобуття ОС «Бакалавр», які виконали 
вимоги до зарахування (Додаток 29В). 

СЛУХАЛИ: 
3. Про зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на 

місця денної та заочної форми навчання на основі ОКР «Молодший спеціаліст» до ДНУЗТ ім. 
ак. В. Лазаряна. 

Виступили: відповідальний секретар приймальної комісії Арпуль С. В., декани 
факультетів. Декани факультетів оголосили прізвища вступників для включення їх до наказу на 
зарахування, яким за результатами конкурсного відбору було надано рекомендацію на 
отримання освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб на місця денної та заочної форми 
навчання, які виконали вимоги до зарахування. 

Запропоновано зарахувати студентами першого курсу вступників на місця за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб денної та заочної форми навчання для здобуття ОС «Бакалавр» 
на основі ОКР «Молодший спеціаліст», які виконали вимоги до зарахування. 

УХВАЛИЛИ: 
3. Зарахувати на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб денної/заочної форми 

навчання для здобуття ОС «Бакалавр» вступників, які були рекомендовані до наказу за 
результатами конкурсного відбору та подали до приймальної комісії оригінали документів 
(Додаток 29Г). 

СЛУХАЛИ: 
4. Зарахування на платні місця вступників на навчання для здобуття ступеня магістра за 

денною та заочною формами навчання, які здобули вищу освіту за іншою спеціальністю. 
Виступили: відповідальний секретар приймальної комісії Арпуль С. В., декани 

факультетів. Декани факультетів оголосили прізвища вступників для включення їх до наказу на 
зарахування, яким за результатами конкурсного відбору було надано рекомендацію на 
отримання освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб та які виконали вимоги до 
зарахування. 

Запропоновано зарахувати студентами першого курсу вступників на місця за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб денної/заочної форми навчання для здобуття ОС «Магістр» з 
додатковим терміном навчання 2р. 4м. 

УХВАЛИЛИ: 
4. Зарахувати студентами першого курсу вступників на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб денної/заочної форми навчання для здобуття ОС «Магістр» з додатковим 
терміном навчання 2р. 4м. (Додаток 29Д). 

СЛУХАЛИ: 
5. Про переведення на вакантні місця держзамовлення для отримання ОС «Бакалавр» на 

базі ПЗСО. 
Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Арпуль С. В., який повідомив, що 

у відповідності до Умов та Правил прийому, вступників яких було зараховано до університету 
за кошти фізичних та/або юридичних осіб можна перевести на вакантні місця держзамовлення. 



Запропоновано перевести на вакантне місце держзамовлення Кубрак Катерину Василівну 
на спеціальність 275.03 Транспортні технології на автомобільному транспорті. 

УХВАЛИЛИ: 
5. Перевести на вакантне місце держзамовлення Кубрак Катерину Василівну на 

спеціальність 275.03 Транспортні технології на автомобільному транспорті. 

СЛУХАЛИ: 
6. Про переведення на вакантні місця держзамовлення для отримання ОС «Бакалавр» на 

базі ОКР «Молодший спеціаліст» у ДНУЗТ та ЛФ ДНУЗТ. 
Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Арпуль С. В., який повідомив, що 

у відповідності до Умов та Правил прийому та наданням МОН України дозволу на 
перерозподіл місць держзамовлення між освітніми програмами, вступників яких було 
зараховано до університету за кошти фізичних та/або юридичних осіб можна перевести на  
місця держзамовлення. 

Запропоновано перевести на місця держзамовлення вступників яких було зараховано до 
університету за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

УХВАЛИЛИ: 
6. Перевести на місця держзамовлення вступників яких було зараховано до університету 

за кошти фізичних та/або юридичних осібі (Додаток 29Ж). 

СЛУХАЛИ: 
7. Про затвердження результатів та підсумків апеляції додаткових фахових вступних 

випробувань на місця денної та заочної форми навчання для осіб, які вступають на навчання 
для здобуття ступеня магістра за освітніми програмами Управління проектами, Управління 
фінансово-економічною безпекою, Інтероперабельність та безпека на транспорті. 

Виступив голова апеляційної комісії Боднар Б. Є. та довів до членів приймальної комісії 
інформацію про відсутність заяв на апеляцію. 

Запропоновано затвердити результати додаткових вступних випробувань та допустити до 
участі в іспитах з фаху та іноземної мови вступників на денну та заочну форми навчання для 
здобуття ОС «Магістр», які склали додаткове вступне випробування (Додаток 29З). 

УХВАЛИЛИ: 
1. Затвердити результати додаткових вступних випробувань та допустити до участі в 

іспитах з фаху та іноземної мови вступників на денну та заочну форми навчання для здобуття 
ОС «Магістр», які склали додаткове вступне випробування . 

Голова приймальної комісії, 
ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент С. В. Арпуль 



Протокол № 30 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
від 23.08.2018 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 
Пшінько О.М., Боднар Б.Є., Арпуль С.В., Горячкін В.М., Байдак С.Ю., Попович М.М., 

Афанасов А.М., Довбня М.П., Вернигора Р.В., Гнатенко В.П., Краснюк А.В., Полішко Т.В., 
Скалозуб В.В., Худенко В.Ф., Болжеларський Я.В., Кузнецов В.М., Северин О.П., Островерхов 
М.П., Чернова О.О., Гайваненко М.С., Карась С.В., Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Затвердження результатів та підсумків апеляції фахових вступних випробувань на місця 

денної та заочної форми навчання для осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня 
магістра (Управління проектами, Управління фінансово-економічною безпекою, 
Інтероперабельність та безпека на транспорті). 

СЛУХАЛИ: 
1. Про затвердження результатів та підсумків апеляції фахових вступних випробувань на 

місця денної та заочної форми навчання для осіб, які вступають на навчання для здобуття 
ступеня магістра за освітніми програмами Управління проектами, Управління фінансово-
економічною безпекою, Інтероперабельність та безпека на транспорті. 

Виступив голова апеляційної комісії Боднар Б. Є. та довів до членів приймальної комісії 
інформацію про відсутність заяв на апеляцію. 

Запропоновано затвердити результати вступних випробувань з фаху та іноземної мови 
(Додаток 30) та допустити до участі у конкурсі вступників на денну та заочну форми навчання 
для здобуття ОС «Магістр». 

УХВАЛИЛИ: 
1. Затвердити результати вступних випробувань з фаху та іноземної мови та допустити до 

участі в конкурсі вступників на денну та заочну форми навчання для здобуття ОС «Магістр». 

Голова приймальної комісії, 
ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент С. В. Арпуль 



Протокол № 31 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
від 23.08.2018 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 
Пшінько О.М., Боднар Б.Є., Арпуль С.В., Горячкін В.М., Байдак С.Ю., Попович М.М., 

Афанасов А.М., Довбня М.П., Вернигора Р.В., Гнатенко В.П., Краснюк А.В., Полішко Т.В., 
Скалозуб В.В., Худенко В.Ф., Болжеларський Я.В., Кузнецов В.М., Северин О.П., Островерхов 
М.П., Чернова О.О., Гайваненко М.С., Карась С.В., Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Оголошення списку рекомендованих вступників денної та заочної форми навчання для 

здобуття ступеня магістра (Управління проектами, Управління фінансово-економічною 
безпекою, Інтероперабельність та безпека на транспорті). 

СЛУХАЛИ: 
1. Про затвердження рейтингових списків вступників на навчання для здобуття ОС 

«Магістр» на освітні програми Управління проектами, Управління фінансово-економічною 
безпекою, Інтероперабельність та безпека на транспорті. 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії. Повідомив, що згідно з 
правилами прийому до університету у 2018 році особи, які поступають до університету на 
навчання за ОС «Магістр» зараховуються за результатами фахових вступних випробувань та 
випробування з іноземної мови. 

Голови фахових атестаційних комісій декани факультетів доповіли про результати 
вступних випробувань, які згідно з Правилами прийому відбулись 18.08. та 19.08.2018 р. 
Запропоновано сформувати рейтингові списки вступників на навчання за ОС «Магістр» 
(Додаток 31). 

УХВАЛИЛИ: 
1. Затвердити результати вступних випробувань, сформувати рейтингові списки 

вступників на навчання за ОС «Магістр» на освітні програми Управління проектами, 
Управління фінансово-економічною безпекою, Інтероперабельність та безпека на транспорті та 
рекомендувати на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб денної/заочної форми 
навчання. 

Голова приймальної комісії, 
ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент С. В. Арпуль 



Протокол № 32 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
від 31.08.2018 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 
Пшінько О.М., Боднар Б.Є., Арпуль С.В., Горячкін В.М., Байдак С.Ю., Попович М.М., 

Афанасов А.М., Довбня М.П., Вернигора Р.В., Гнатенко В.П., Краснюк А.В., Полішко Т.В., 
Скалозуб В.В., Худенко В.Ф., Болжеларський Я.В., Кузнецов В.М., Северин О.П., Островерхов 
М.П., Чернова О.О., Гайваненко М.С., Карась С.В., Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Зарахування вступників денної та заочної форми навчання для здобуття ступеня 

магістра. 
2. Зарахування на платні місця денної та заочної форми навчання вступників на навчання 

за програмою підготовки бакалавра на основі повної загальної середньої освіти. 
3. Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на місця 

заочної форми навчання на основі ОКР «Молодший спеціаліст» до ДНУЗТ ім. ак. В. Лазаряна. 
4. Про переведення на вакантні місця держзамовлення заочної форми для отримання ОС 

«Бакалавр» на базі ПЗСО. 
5. Про затвердження розкладу вступних випробувань для іноземних вступників. 

СЛУХАЛИ: 
1. Зарахування на платні місця вступників на навчання для здобуття ступеня магістра за 

денною та заочною формами. 
Виступили: відповідальний секретар приймальної комісії Арпуль С. В., декани 

факультетів. Декани факультетів оголосили прізвища вступників для включення їх до наказу на 
зарахування, яким за результатами конкурсного відбору було надано рекомендацію на 
отримання освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб та які виконали вимоги до 
зарахування. 

Запропоновано зарахувати студентами першого курсу вступників на місця за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб денної/заочної форми навчання для здобуття ОС «Магістр», 
які виконали вимоги до зарахування. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Зарахувати студентами першого курсу вступників на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб денної/заочної форми навчання для здобуття ОС «Магістр», які виконали 
вимоги до зарахування (Додаток 32А). 

СЛУХАЛИ: 
2. Про зарахування на платні місця денної та заочної форми навчання вступників на 

навчання за програмою підготовки бакалавра на основі повної загальної середньої освіти. 
Виступили: відповідальний секретар приймальної комісії Арпуль С. В., декани 

факультетів. Декани факультетів оголосили прізвища вступників для включення їх до наказу на 
зарахування, яким було надано рекомендацію на отримання освіти за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб та які виконали вимоги до зарахування. 

Запропоновано зарахувати студентами першого курсу вступників на місця за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб денної/заочної форми навчання для здобуття ОС «Бакалавр», 
які виконали вимоги до зарахування. 

УХВАЛИЛИ: 



2. Зарахувати студентами першого курсу вступників на місця за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб денної/заочної форми навчання для здобуття ОС «Бакалавр», які виконали 
вимоги до зарахування (Додаток 32Б). 

СЛУХАЛИ: 
3. Про зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на 

місця заочної форми навчання на основі ОКР «Молодший спеціаліст». 
Виступили: відповідальний секретар приймальної комісії Арпуль С. В., декани 

факультетів. Декани факультетів оголосили прізвища вступників для включення їх до наказу на 
зарахування, яким за результатами конкурсного відбору було надано рекомендацію на 
отримання освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб на місця заочної форми навчання, 
які виконали вимоги до зарахування. 

Запропоновано зарахувати студентами першого курсу вступників на місця за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб заочної форми навчання для здобуття ОС «Бакалавр» на основі 
ОКР «Молодший спеціаліст», які виконали вимоги до зарахування. 

УХВАЛИЛИ: 
3. Зарахувати на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб заочної форми навчання 

для здобуття ОС «Бакалавр» вступників, які були рекомендовані до наказу за результатами 
конкурсного відбору та подали до приймальної комісії оригінали документів (Додаток 32В). 

СЛУХАЛИ: 
4. Про переведення на вакантні місця держзамовлення для отримання ОС «Бакалавр» на 

базі ПЗСО. 
Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Арпуль С. В., який повідомив, що 

у відповідності до Умов та Правил прийому, вступників-учасників бойових дій яких було 
зараховано до університету за кошти фізичних та/або юридичних осіб можна перевести на 
вакантні місця держзамовлення. 

Запропоновано перевести на вакантні місця держзамовлення вступників на заочну форму 
навчання (Додаток 32Г). 

УХВАЛИЛИ: 
4. Перевести на вакантні місця держзамовлення вступників на заочну форму навчання. 
СЛУХАЛИ: 
5. Відповідального секретаря ПК Арпуля С.В., про дати та місце проведення вступних 

випробувань для іноземних вступників. 
УХВАЛИЛИ: 
5. Затвердити розклад вступних випробувань для іноземних вступників. 

Дата Час Найменування заходу, місце проведення 

03.09.2018 
понеділок 

1500 ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (ауд. 261) 

1700 Оголошення результатів вступного випробування з англійської мови. 
Прийом заяв на апеляцію (ауд. 261). 

04.09.2018 
вівторок 

900 Розгляд апеляцій щодо результатів вступного випробування з 
англійської мови (ауд. 261) 

1000 ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ З МАТЕМАТИКИ (ауд. 261) 

1500 Оголошення результатів вступного випробування з математики. 
Прийом заяв на апеляцію (ауд. 261). 

05.09.2018 
середа 

900 Розгляд апеляцій щодо результатів вступного випробування з 
математики (ауд. 261) 

1200 Оголошення рейтингового списку. 
1400 Зарахування вступників, які виконали вимоги до зарахування. 

Голова приймальної комісії, 
ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент С. В. Арпуль 



Протокол № 33 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
від 05.09.2018 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 
Пшінько О.М., Боднар Б.Є., Арпуль С.В., Горячкін В.М., Байдак С.Ю., Попович М.М., 

Афанасов А.М., Довбня М.П., Вернигора Р.В., Гнатенко В.П., Краснюк А.В., Полішко Т.В., 
Скалозуб В.В., Худенко В.Ф., Болжеларський Я.В., Кузнецов В.М., Северин О.П., Островерхов 
М.П., Чернова О.О., Гайваненко М.С., Карась С.В., Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Затвердження результатів іспитів іноземних вступників на перший курс для отримання 

ОС «Бакалавр». 
2. Про зарахування іноземних вступників на перший курс денної форми навчання для 

отримання ОС «Бакалавр». 
3. Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на місця 

заочної форми навчання на основі ОКР «Молодший спеціаліст» до ДНУЗТ ім. ак. В. Лазаряна. 

СЛУХАЛИ: 
1. Затвердження результатів іспитів іноземних вступників на перший курс для отримання 

ОС «Бакалавр». 
Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Арпуль С.В., який повідомив, що 

згідно з Правилами прийому до університету окрема категорія вступників із числа іноземців 
зараховується за результатами вступних іспитів. 

Виступили голови предметних екзаменаційних комісій. Доповіли про результати вступних 
іспитів з мови навчання, який відбувся 03.09.2018 р. та математики – 04.09.2018 р. 
Запропоновано вступників, які отримали позитивні результати на іспитах, рекомендувати до 
зарахування на платні місця за спеціальністю 123 Комп'ютерна інженерія. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Затвердити результати вступних іспитів. Рекомендувати до зарахування на платні місця 

вступників, які отримали позитивні результати на вступних іспитах. 

СЛУХАЛИ: 
2. Про зарахування іноземних вступників на перший курс денної форми навчання для 

отримання ОС «Бакалавр». 
Виступили: відповідальний секретар приймальної комісії Арпуль С.В., директор ЦДПРІС 

Кузнецов В. М. та декан факультата ТК Скалозуб В.В. Запропоновано зарахувати іноземних 
вступників на перший курс денної форми навчання для отримання ОС «Бакалавр» за 
спеціальністю 123 Комп'ютерна інженерія. 



 

УХВАЛИЛИ: 
2. Зарахувати на платні місця денної форми навчання для здобуття ОС «Бакалавр» 

вступників, які були рекомендовані до зарахування та подали до приймальної комісії оригінали 
документів. 

СЛУХАЛИ: 
3. Про зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на 

місця заочної форми навчання на основі ОКР «Молодший спеціаліст». 
Виступили: відповідальний секретар приймальної комісії Арпуль С. В., декани 

факультетів. Декани факультетів оголосили прізвища вступників для включення їх до наказу на 
зарахування, яким за результатами конкурсного відбору було надано рекомендацію на 
отримання освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб на місця заочної форми навчання, 
які виконали вимоги до зарахування. 

Запропоновано зарахувати студентами першого курсу вступників на місця за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб заочної форми навчання для здобуття ОС «Бакалавр» на основі 
ОКР «Молодший спеціаліст», які виконали вимоги до зарахування. 

 



 
УХВАЛИЛИ: 
3. Зарахувати на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб заочної форми навчання 

для здобуття ОС «Бакалавр» вступників, які були рекомендовані до наказу за результатами 
конкурсного відбору та подали до приймальної комісії оригінали документів. 

Голова приймальної комісії, 
ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент С. В. Арпуль 



Протокол № 34 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
від 12.09.2018 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 
Пшінько О.М., Боднар Б.Є., Арпуль С.В., Горячкін В.М., Байдак С.Ю., Попович М.М., 

Афанасов А.М., Довбня М.П., Вернигора Р.В., Гнатенко В.П., Краснюк А.В., Полішко Т.В., 
Скалозуб В.В., Худенко В.Ф., Болжеларський Я.В., Кузнецов В.М., Северин О.П., Островерхов 
М.П., Чернова О.О., Гайваненко М.С., Карась С.В., Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Зарахування на платні місця денної форми навчання вступників на навчання за 

програмою підготовки бакалавра на основі повної загальної середньої освіти. 
2. Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на місця 

заочної форми навчання на основі ОКР «Молодший спеціаліст» до ДНУЗТ ім. ак. В. Лазаряна. 
3. Затвердження результатів вступних випробувань та формування рейтингових списків 

вступників на навчання за ОС «Доктор філософії». 

СЛУХАЛИ: 
1. Про зарахування на платні місця денної форми навчання вступників на навчання за 

програмою підготовки бакалавра на основі повної загальної середньої освіти. 
Виступили: відповідальний секретар приймальної комісії Арпуль С. В., декан факультету 

ЕГ. Декан факультету оголосили прізвище вступника для включення його до наказу на 
зарахування, якому було надано рекомендацію на отримання освіти за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб та який виконав вимоги до зарахування. 

Запропоновано зарахувати студентом першого курсу вступника на місце за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб денної форми навчання для здобуття ОС «Бакалавр». 

 

УХВАЛИЛИ: 
1. Ззарахувати студентом першого курсу вступника на місце за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб денної форми навчання для здобуття ОС «Бакалавр». 

СЛУХАЛИ: 



2. Про зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на 
місця заочної форми навчання на основі ОКР «Молодший спеціаліст». 

Виступили: відповідальний секретар приймальної комісії Арпуль С. В., декан факультету 
ННЦБО. Декан факультету оголосив прізвища вступників для включення їх до наказу на 
зарахування, яким за результатами конкурсного відбору було надано рекомендацію на 
отримання освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб на місця заочної форми навчання, 
які виконали вимоги до зарахування. 

Запропоновано зарахувати студентами першого курсу вступників на місця за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб заочної форми навчання для здобуття ОС «Бакалавр» на основі 
ОКР «Молодший спеціаліст», які виконали вимоги до зарахування. 

 
УХВАЛИЛИ: 
2. Зарахувати на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб заочної форми навчання 

для здобуття ОС «Бакалавр» вступників, які були рекомендовані до наказу за результатами 
конкурсного відбору та подали до приймальної комісії оригінали документів. 

СЛУХАЛИ: 
3. Про затвердження результатів вступних випробувань та формування рейтингових 

списків вступників на навчання для здобуття ОС «Доктор філософії». 
Виступив відповідальний секретар приймальної комісії. Повідомив, що згідно з 

правилами прийому до університету у 2018 році особи, які поступають до університету на 
навчання за ОС «Доктор філософії» зараховуються за результатами фахових вступних 
випробувань та випробування з іноземної мови. 

Голови фахових екзаменаційних комісій доповіли про результати вступних випробувань, 
які згідно з Правилами прийому відбулись 05 вересня та 07 вересня 2018 р. 



 

 
Запропоновано сформувати рейтингові списки вступників на навчання за ОС «Доктор 

філософії». 

УХВАЛИЛИ: 
2. Затвердити результати вступних випробувань, сформувати рейтингові списки 

вступників на навчання за ОС «Доктор філософії» та рекомендувати на місця держзамовлення 
денної форми навчання вступників, які мають найвищі конкурсні бали в списку 
рекомендованих та на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб денної/заочної форми 
навчання (Додаток 34). 

Голова приймальної комісії, 
ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент С. В. Арпуль 



Протокол № 35 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
від 14.09.2018 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 
Пшінько О.М., Боднар Б.Є., Арпуль С.В., Горячкін В.М., Байдак С.Ю., Попович М.М., 

Афанасов А.М., Довбня М.П., Вернигора Р.В., Гнатенко В.П., Краснюк А.В., Полішко Т.В., 
Скалозуб В.В., Худенко В.Ф., Болжеларський Я.В., Кузнецов В.М., Северин О.П., Островерхов 
М.П., Чернова О.О., Гайваненко М.С., Карась С.В., Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Зарахування вступників на навчання за держзамовленням та за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб іноземних вступників для здобуття ОС «Доктор філософії». 
2. Про затвердження розкладу вступних випробувань для іноземних вступників. 
Слухали: 
1. Про зарахування вступників на навчання за держзамовленням та за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб іноземних вступників для здобуття ОС «Доктор філософії». 
Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Арпуль С. В. та оголосив прізвища 

вступників для включення їх до наказу на зарахування, яким за результатами конкурсного 
відбору було надано рекомендацію на отримання освіти держзамовленням та за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб на місця денної/заочної форми навчання, які виконали вимоги до 
зарахування. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Зарахувати на місця денної/заочної форми навчання за держзамовленням за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ОС «Доктор філософії» вступників, які були 
рекомендовані до наказу за результатами конкурсного відбору та подали до приймальної комісії 
оригінали документів (Додаток 35). 

СЛУХАЛИ: 
2. Відповідального секретаря ПК Арпуля С.В., про дати та місце проведення вступних 

випробувань для іноземних вступників. 

УХВАЛИЛИ: 
2. Затвердити розклад вступних випробувань для іноземних вступників. 

Дата Час Найменування заходу, місце проведення 
21.09.2018 
п’ятниця 1000 ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (ауд. 261) 

22.09.2018 
субота 1000 ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ З МАТЕМАТИКИ (ауд. 261) 

24.09.2018 
понеділок 

1400 Оголошення результатів вступних випробувань з англійської мови та 
математики (ауд. 261). 

до 1600 Прийом заяв на апеляцію (ауд. 261). 

25.09.2018 
вівторок 

до 1200 Прийом заяв на апеляцію (ауд. 261). 

1400 Розгляд апеляцій щодо результатів вступних випробувань з англійської 
мови та математики (ауд. 261) 

26.09.2018 
середа 

1200 Оголошення рейтингового списку. 
1400 Зарахування вступників, які виконали вимоги до зарахування. 

Голова приймальної комісії, 
ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент С. В. Арпуль 



Протокол № 36 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
від 21.09.2018 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 
Пшінько О.М., Боднар Б.Є., Арпуль С.В., Горячкін В.М., Байдак С.Ю., Попович М.М., 

Афанасов А.М., Довбня М.П., Вернигора Р.В., Гнатенко В.П., Краснюк А.В., Полішко Т.В., 
Скалозуб В.В., Худенко В.Ф., Болжеларський Я.В., Кузнецов В.М., Северин О.П., Островерхов 
М.П., Чернова О.О., Гайваненко М.С., Карась С.В., Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про допуск до участі у вступних випробуваннях (співбесідах). 

СЛУХАЛИ: 
1. Про допуск до участі у вступних випробуваннях (співбесідах) на ОС «Бакалавр». 
Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Арпуль С. В. та повідомив про 

вступників, які подали документи для вступу до університету. 
Запропоновано допустити до складання вступних випробувань (співбесід) абітурієнтів на 

заочну форми навчання, які подали у відповідності до Правил прийому документи та заяви на 
вступ до університету. 
№ з/п П.І.Б. Спеціальність 

1 Бідняк Максим Олександрович 071 
2 Бредіхін Олег Вікторович 121 
3 Василенко Даниил Генріхович 071 
4 Волоха Віталій Миколайович 121 
5 Волохов Георгій Олексійович 073 
6 Воскобойник Віталій Миколайович 071 
7 Горбачова Валерія Андріївна 072 
8 Григоренко Андрій Дмитрович 073 
9 Денисов Артем Сергійович 275 
10 Довгопол Владислав Віталійович 073 
11 Загайчук Карина Русланівна 071 
12 Іванова Маргарита Євгеніївна 071 
13 Калієнко Роман Сергійович 072 
14 Каренський Владислав Олександрович 273 
15 Коваленко Максим Костянтинович 071 
16 Коваленко Максим Костянтинович 071 
17 Коляда Наталія Вікторівна 073 
18 Корольов Денис Сергійович 275 
19 Костогриз Єлизавета Олександрівна 073 
20 Костюченко Анжела Сергіївна 071 
21 Крупій Павло Олександрович 071 
22 Лук`янов Євген Михайлович 192 
23 Лук`янов Юрій Михайлович 192 
24 Мальцев Сергій Валерійович 275 
25 Маркович Павло Анатолійович 273 
26 Мудрик Олександр Олександрович 273 
27 Мунтян Сергій Олексійович 073 
28 Олійник Ганна Василівна 275 
29 Переяславський Леонід Олександрович 073 
30 Петренко Юлія Анатоліївна 275 



№ з/п П.І.Б. Спеціальність 
31 Пліскунов Василь Васильович 073 
32 Поляков Максим Віталійович 141 
33 Помазан Влада Сергіївна 275 
34 Пономаренко Антон Геннадійович 073 
35 Самойленко Ігор Володимирович 072 
36 Самойленко Ольга Анатоліївна 071 
37 Сонін Олександр Сергійович 071 
38 Стрепетов Євгеній Володимирович 275 
39 Усіченко Микола Іванович 151 
40 Фещенко Євген Анатолійович 121 
41 Фінкова Олена Петрівна 073 
42 Чернов Руслан Володимирович 275 
43 Шафрановський Євгеній Олександрович 071 
44 Ющенко Олексій Володимирович 275 
45 Ясиновський Ярослав Андрійович 275 

УХВАЛИЛИ: 
1. Допустити до складання вступних випробувань (співбесід) абітурієнтів на заочну форми 

навчання, які подали у відповідності до Правил прийому документи та заяви на вступ до 
університету. 

Голова приймальної комісії, 
ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент С. В. Арпуль 



Протокол № 37 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
від 26.09.2018 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 
Пшінько О.М., Боднар Б.Є., Арпуль С.В., Горячкін В.М., Байдак С.Ю., Попович М.М., 

Афанасов А.М., Довбня М.П., Вернигора Р.В., Гнатенко В.П., Краснюк А.В., Полішко Т.В., 
Скалозуб В.В., Худенко В.Ф., Болжеларський Я.В., Кузнецов В.М., Северин О.П., Островерхов 
М.П., Чернова О.О., Гайваненко М.С., Карась С.В., Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Оголошення списків рекомендованих до зарахування на другу вищу освіту. 
2. Затвердження результатів іспитів іноземних вступників на перший курс для отримання 

ОС «Бакалавр». 

СЛУХАЛИ: 
1. Про затвердження рейтингових списків вступників на навчання для здобуття ОС 

«Бакалавр» для осіб які мають ступінь вищої освіти або здобувають його не менше одного року 
в університеті та виконують в повному обсязі календарний план. 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії. Повідомив, що згідно з 
правилами прийому до університету у 2018 році особи, які мають ступінь вищої освіти або 
здобувають його не менше одного року в університеті та виконують в повному обсязі 
календарний план на навчання за ОС «Бакалавр» зараховуються за результатами співбесіди з 
української мови та математики. 

Голови фахових атестаційних комісій декани факультетів доповіли про результати 
співбесід, які згідно з Правилами прийому відбулись 22 по 25 вересня 2018 р. Запропоновано 
сформувати рейтингові списки вступників на навчання за ОС «Бакалавр». 

УХВАЛИЛИ: 
1. Затвердити результати співбесід, сформувати рейтингові списки вступників на навчання 

за ОС «Бакалавр» та рекомендувати вступників (Додаток 37) на місця за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб денної/заочної форми навчання. 

СЛУХАЛИ: 
2. Затвердження результатів іспитів іноземних вступників на перший курс для отримання 

ОС «Бакалавр». 
Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Арпуль С.В., який повідомив, що 

згідно з Правилами прийому до університету окрема категорія вступників із числа іноземців 
зараховується за результатами вступних іспитів. 

Виступили голови предметних екзаменаційних комісій. Доповіли про результати вступних 
іспитів Атікора Віктора з мови навчання (176 балів), які відбулися 21.09.2018 р. та математики 
(114 балів) – 22.09.2018 р. Запропоновано Атікора Віктора, який отримав позитивні результати 
на іспитах, рекомендувати до зарахування на платні місця за спеціальністю 123 Комп'ютерна 
інженерія. 

УХВАЛИЛИ: 
2. Затвердити результати вступних іспитів. Рекомендувати до зарахування на платні місця 

вступника Атікора Віктора. 

Голова приймальної комісії, 
ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент С. В. Арпуль 



Протокол № 38 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
від 28.09.2018 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 
Пшінько О.М., Боднар Б.Є., Арпуль С.В., Горячкін В.М., Байдак С.Ю., Попович М.М., 

Афанасов А.М., Довбня М.П., Вернигора Р.В., Гнатенко В.П., Краснюк А.В., Полішко Т.В., 
Скалозуб В.В., Худенко В.Ф., Болжеларський Я.В., Кузнецов В.М., Северин О.П., Островерхов 
М.П., Чернова О.О., Гайваненко М.С., Карась С.В., Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Зарахування вступників на навчання для здобуття ОС «Бакалавр» для осіб які мають 

ступінь вищої освіти або здобувають його не менше одного року в університеті та виконують в 
повному обсязі календарний план. 

2. Про зарахування іноземних вступників на перший курс денної форми навчання для 
отримання ОС «Бакалавр». 

СЛУХАЛИ: 
1. Про зарахування вступників на навчання для здобуття ОС «Бакалавр» для осіб які 

мають ступінь вищої освіти або здобувають його не менше одного року в університеті та 
виконують в повному обсязі календарний план. 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії. Повідомив, що згідно з 
правилами прийому до університету у 2018 році особи, які мають ступінь вищої освіти або 
здобувають його не менше одного року в університеті та виконують в повному обсязі 
календарний план на навчання за ОС «Бакалавр» зараховуються за результатами співбесіди з 
української мови та математики. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Зарахувати до ДНУЗТ та ЛФ ДНУЗТ вступників (Додаток 38) на навчання для здобуття 

ОС «Бакалавр» осіб які мають ступінь вищої освіти або здобувають його не менше одного року 
в університеті та виконують в повному обсязі календарний план. 

СЛУХАЛИ: 
2. Про зарахування іноземних вступників на перший курс денної форми навчання для 

отримання ОС «Бакалавр». 
Виступили: відповідальний секретар приймальної комісії Арпуль С.В., директор ЦДПРІС 

Кузнецов В. М. та декан факультата ТК Скалозуб В.В. Запропоновано зарахувати іноземного 
вступника на перший курс денної форми навчання для отримання ОС «Бакалавр» за 
спеціальністю 123 Комп'ютерна інженерія. 

 
УХВАЛИЛИ: 



2. Зарахувати на платні місця денної форми навчання для здобуття ОС «Бакалавр» 
вступника, який був рекомендований до зарахування та подав до приймальної комісії оригінали 
документів. 

Голова приймальної комісії, 
ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент С. В. Арпуль 



Протокол № 39 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
від 09.10.2018 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 
Пшінько О.М., Боднар Б.Є., Арпуль С.В., Горячкін В.М., Байдак С.Ю., Попович М.М., 

Афанасов А.М., Довбня М.П., Вернигора Р.В., Гнатенко В.П., Краснюк А.В., Полішко Т.В., 
Скалозуб В.В., Худенко В.Ф., Болжеларський Я.В., Кузнецов В.М., Северин О.П., Островерхов 
М.П., Чернова О.О., Гайваненко М.С., Карась С.В., Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про підсумки проведення Дня відкритих дверей 06 жовтня 2018 року. 

СЛУХАЛИ: 
1. Про підсумки проведення Дня відкритих дверей 06 жовтня 2018 року. 
Виступив відповідальний секретар приймальної комісії. Доповів, що відповідно до Плану 

заходів з організації профорієнтаційної роботи серед молоді 06 жовтня 2018 року відбувся День 
відкритих дверей в університеті. За результатами реєстрації в цьому заході прийняли участь 90 
майбутніх абітурієнтів та їхні батьки з різних регіонів України. 

Загальна інформація про «день відкритих дверей» 06 жовтня 2018 р. 

Факультет Дніпро Інші населені 
пункти ПЗСО Молодший 

спеціаліст Разом 

МТ 3 4 7 0 7 
УЕП 10 3 0 13 13 

ТІ 0 9 7 2 9 
УПП 5 7 6 6 12 
ОБЗ 6 2 8 0 8 
ПЦБ 5 0 4 1 5 
ЕГ 15 4 5 14 19 
ТК 15 2 13 4 17 

Разом 59 31 50 40 90 
Інші міста: Камянське, Кривий Ріг, Запоріжжя, Пологи, Солоне, Нікополь, Верхівцево, 

Новомосковськ та ін. 
Учасники зустрілись з керівництвом університету, деканами факультетів, членами 

приймальної комісії, дізнались про Правила прийому, особливості навчання в університеті, 
ознайомились з факультетами та спеціальностями, які є в університеті, зустрілися з провідними 
фахівцями університету. 

За результатами реєстрації учасників проведено аналіз ефективності засобів донесення 
інформації про день відкритих дверей до потенційного абітурієнта 

Джерело 
інформації 

Факультет (у відсотках) Університет 
(середнє) МТ УЕП ТІ УПП ОБЗ ПЦБ ЕГ ТК 

Об’ява в НЗ 25,0 84,6 44,4 0,0 5,9 12,5 27,9 37,5 29,7 
Виступ в НЗ 16,7 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 9,3 18,8 7,0 
Банер 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,8 14,0 0,0 4,1 
Об’ява в транспорті 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6 0,0 0,0 0,0 2,2 
ПК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0 0,6 
Батьки чи друзі 33,3 0,0 44,4 50,0 29,4 31,3 7,0 25,0 27,6 
Інтернет 25,0 15,4 0,0 27,8 47,1 31,3 37,2 18,8 25,3 
Підготовчі курси 0,0 0,0 11,1 11,1 0,0 6,3 0,0 0,0 3,6 



УХВАЛИЛИ: 
Вважати результати проведення Дня відкритих дверей 06 жовтня 2018 року задовільними. 

Голова приймальної комісії, 
ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент С. В. Арпуль 



Протокол № 40 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
від 23.10.2018 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 
Пшінько О.М., Боднар Б.Є., Арпуль С.В., Горячкін В.М., Байдак С.Ю., Попович М.М., 

Афанасов А.М., Довбня М.П., Вернигора Р.В., Гнатенко В.П., Краснюк А.В., Полішко Т.В., 
Скалозуб В.В., Худенко В.Ф., Болжеларський Я.В., Кузнецов В.М., Северин О.П., Островерхов 
М.П., Чернова О.О., Гайваненко М.С., Карась С.В., Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про затвердження розкладу вступних випробувань для іноземних вступників. 

СЛУХАЛИ: 
1. Відповідального секретаря ПК Арпуля С.В., про дати та місце проведення вступних 

випробувань для іноземних вступників. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Затвердити розклад вступних випробувань для іноземних вступників. 

Дата Час Найменування заходу, місце проведення 

30.10.2018 
вівторок 

1300 ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ауд. 261) 

1600 Оголошення результатів вступного випробування з іноземної мови. 
Прийом заяв на апеляцію (ауд. 261). 

31.10.2018 
середа 

900 - 1000 Розгляд апеляцій щодо результатів вступного випробування з іноземної 
мови (ауд. 261) 

1000 ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ З МАТЕМАТИКИ (ауд. 261) 

1300 Оголошення результатів вступного випробування з математики. 
Прийом заяв на апеляцію (ауд. 261). 

1300 - 
1400 

Розгляд апеляцій щодо результатів вступного випробування з 
математики (ауд. 261) 

01.11.2018 
четвер 0900 Зарахування вступників, які виконали вимоги до зарахування. 

Голова приймальної комісії, 
ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент С. В. Арпуль 



Протокол № 41 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
від 29.10.2018 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 
Пшінько О.М., Боднар Б.Є., Арпуль С.В., Горячкін В.М., Байдак С.Ю., Попович М.М., 

Афанасов А.М., Довбня М.П., Вернигора Р.В., Гнатенко В.П., Краснюк А.В., Полішко Т.В., 
Скалозуб В.В., Худенко В.Ф., Болжеларський Я.В., Кузнецов В.М., Северин О.П., Островерхов 
М.П., Чернова О.О., Гайваненко М.С., Карась С.В., Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Допуск до вступних іспитів іноземних вступників на ОС «Бакалавр». 

СЛУХАЛИ: 
1. Відповідального секретаря ПК Арпуля С.В., про особливості прийому на навчання 

іноземних громадян (згідно з правилами прийому до університету, розділ VIII). 
Виступив завідувач Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними студентами, 

професор Кузнецов В.М. Доповів про надані вступниками документи та про допуск їх до 
вступних іспитів. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Допустити до вступних іспитів іноземних вступників. 

прізвище ім'я номер, серія, дата видачі та тип документа про освітній 
ступінь, на основі якого відбувається вступ 

Улім Абдессамад 27034200 21.06.2010 Свідоцтво про старшу середню освіту 

Голова приймальної комісії, 
ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент С. В. Арпуль 



Протокол № 42 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
від 31.10.2018 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 
Пшінько О.М., Боднар Б.Є., Арпуль С.В., Горячкін В.М., Байдак С.Ю., Попович М.М., 

Афанасов А.М., Довбня М.П., Вернигора Р.В., Гнатенко В.П., Краснюк А.В., Полішко Т.В., 
Скалозуб В.В., Худенко В.Ф., Болжеларський Я.В., Кузнецов В.М., Северин О.П., Островерхов 
М.П., Чернова О.О., Гайваненко М.С., Карась С.В., Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Затвердження результатів іспитів іноземних вступників на перший курс для отримання 

ОС «Бакалавр». 

СЛУХАЛИ: 
1. Затвердження результатів іспитів іноземних вступників на перший курс для отримання 

ОС «Бакалавр». 
Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Арпуль С.В., який повідомив, що 

згідно з Правилами прийому до університету окрема категорія вступників із числа іноземців 
зараховується за результатами вступних іспитів. 

Виступили голови предметних екзаменаційних комісій Купцова Т.А. та Мухіна Н.А. 
Доповіли про результати вступних іспитів з іноземної мови, який відбувся 30.10.2018 р. та 
математики – 31.10.2018 р. Запропоновано вступників, які отримали позитивні результати на 
іспитах, рекомендувати до зарахування на платні місця за спеціальністю 123 Комп'ютерна 
інженерія. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Затвердити результати вступних іспитів. Рекомендувати до зарахування на платні місця 

вступників, які отримали позитивні результати на вступних іспитах. 
прізвище ім'я Іноземна мова Математика 

Улім Абдессамад 163 122 

Голова приймальної комісії, 
ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент С. В. Арпуль 



Протокол № 43 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
від 01.11.2018 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 
Пшінько О.М., Боднар Б.Є., Арпуль С.В., Горячкін В.М., Байдак С.Ю., Попович М.М., 

Афанасов А.М., Довбня М.П., Вернигора Р.В., Гнатенко В.П., Краснюк А.В., Полішко Т.В., 
Скалозуб В.В., Худенко В.Ф., Болжеларський Я.В., Кузнецов В.М., Северин О.П., Островерхов 
М.П., Чернова О.О., Гайваненко М.С., Карась С.В., Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про зарахування іноземних вступників на перший курс денної форми навчання для 

отримання ОС «Бакалавр». 

СЛУХАЛИ: 
1. Про зарахування іноземних вступників на перший курс денної форми навчання для 

отримання ОС «Бакалавр». 
Виступили: відповідальний секретар приймальної комісії Арпуль С.В., директор ЦДПРІС 

Кузнецов В. М. та декан факультата ТК Скалозуб В.В. Запропоновано зарахувати іноземних 
вступників на перший курс денної форми навчання для отримання ОС «Бакалавр» за 
спеціальністю 123 Комп'ютерна інженерія. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Зарахувати на платні місця денної форми навчання для здобуття ОС «Бакалавр» 

вступників, які були рекомендовані до зарахування та подали до приймальної комісії оригінали 
документів. 

прізвище ім'я назва спеціальності конкурсний бал 
Улім Абдессамад Комп'ютерна інженерія 285 

Голова приймальної комісії, 
ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент С. В. Арпуль 



Протокол № 44 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
від 12.11.2018 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 
Пшінько О.М., Боднар Б.Є., Арпуль С.В., Горячкін В.М., Байдак С.Ю., Попович М.М., 

Афанасов А.М., Довбня М.П., Вернигора Р.В., Гнатенко В.П., Краснюк А.В., Полішко Т.В., 
Скалозуб В.В., Худенко В.Ф., Болжеларський Я.В., Кузнецов В.М., Северин О.П., Островерхов 
М.П., Чернова О.О., Гайваненко М.С., Карась С.В., Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про затвердження розкладу вступних випробувань для іноземних вступників до 

аспірантури. 

СЛУХАЛИ: 
1. Відповідального секретаря ПК Арпуля С.В., про дати та місце проведення вступних 

випробувань для іноземних вступників до аспірантури. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Затвердити розклад вступних випробувань для іноземних вступників до аспірантури. 

Дата Час Найменування заходу, місце проведення 

14.11.2018 
середа 1100 ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ З МОВИ НАВЧАННЯ (ауд. 261) 

16.11.2018 
п’ятниця 1000 

ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 
Спеціальність Аудиторія 

275 Транспортні технології  (ауд. 121) 
16.11.2018 
п’ятниця 1500 Оголошення рейтингових списків із зазначенням рекомендованих до 

зарахування (ауд.261) 
16.11.2018 
п’ятниця 1600 Зарахування вступників (ауд.261) 

Голова приймальної комісії, 
ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент С. В. Арпуль 



Протокол № 45 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
від 13.11.2018 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 
Пшінько О.М., Боднар Б.Є., Арпуль С.В., Горячкін В.М., Байдак С.Ю., Попович М.М., 

Афанасов А.М., Довбня М.П., Вернигора Р.В., Гнатенко В.П., Краснюк А.В., Полішко Т.В., 
Скалозуб В.В., Худенко В.Ф., Болжеларський Я.В., Кузнецов В.М., Северин О.П., Островерхов 
М.П., Чернова О.О., Гайваненко М.С., Карась С.В., Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Допуск до вступних іспитів іноземних вступників до аспірантури для здобуття 

наукового ступеня доктора філософії. 

СЛУХАЛИ: 
1. Відповідального секретаря ПК Арпуля С.В., про особливості прийому на навчання 

іноземних громадян (згідно з правилами прийому до університету, розділ VIII). 
Виступив завідувач Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними студентами, 

професор Кузнецов В.М. Доповів про надані вступниками документи та про допуск їх до 
вступних іспитів. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Допустити до вступних іспитів іноземних вступників. 

прізвище ім'я номер, серія, дата видачі та тип документа про освітній 
ступінь, на основі якого відбувається вступ 

Аль Саід Ахмад Мохаммад 
Ахмад Діаб М18 №106519 від 27.06.2018 р. 

Голова приймальної комісії, 
ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент С. В. Арпуль 



Протокол № 46 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
від 16.11.2018 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 
Пшінько О.М., Боднар Б.Є., Арпуль С.В., Горячкін В.М., Байдак С.Ю., Попович М.М., 

Афанасов А.М., Довбня М.П., Вернигора Р.В., Гнатенко В.П., Краснюк А.В., Полішко Т.В., 
Скалозуб В.В., Худенко В.Ф., Болжеларський Я.В., Кузнецов В.М., Северин О.П., Островерхов 
М.П., Чернова О.О., Гайваненко М.С., Карась С.В., Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Затвердження результатів вступних іспитів іноземних вступників до аспірантури для 

здобуття наукового ступеня доктора філософії. 
2. Про зарахування іноземних вступників на перший курс денної форми навчання для 

здобуття наукового ступеня доктора філософії. 

СЛУХАЛИ: 
1. Затвердження результатів вступних іспитів іноземних вступників до аспірантури для 

здобуття наукового ступеня доктора філософії. 
Виступили голови екзаменаційних комісій Купцова Т.А. та Афанасов А.М.. Доповіли про 

результати вступних іспитів з російської мови, який відбувся 14.11.2018 р. та фаху – 
16.11.2018 р. Запропоновано вступника, який отримав позитивні результати на іспитах, 
рекомендувати до зарахування на платні місця за спеціальністю 275 Транспортні технології. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Затвердити результати вступних іспитів. Рекомендувати до зарахування на платні місця 

вступника, який отримав позитивні результати на вступних іспитах. 
прізвище ім'я Російська мова Фах 

Аль Саід Ахмад Мохаммад Ахмад Діаб 62 75 

СЛУХАЛИ: 
2. Про зарахування іноземних вступників на перший курс денної форми навчання для 

здобуття наукового ступеня доктора філософії. 
Виступили: відповідальний секретар приймальної комісії Арпуль С.В., директор ЦДПРІС 

Кузнецов В. М. Запропоновано зарахувати іноземного вступника на перший курс денної форми 
навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 275 Транспортні 
технології. 

УХВАЛИЛИ: 
2. Зарахувати на перший курс денної форми навчання для здобуття наукового ступеня 

доктора філософії вступника, який був рекомендований до зарахування та подав до 
приймальної комісії оригінали документів. 

прізвище ім'я назва спеціальності конкурсний бал 
Аль Саід Ахмад Мохаммад Ахмад Діаб Транспортні технології 137 

Голова приймальної комісії, 
ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент С. В. Арпуль 



Протокол № 47 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
від 27.11.2018 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 
Пшінько О.М., Боднар Б.Є., Арпуль С.В., Горячкін В.М., Байдак С.Ю., Попович М.М., 

Афанасов А.М., Довбня М.П., Вернигора Р.В., Гнатенко В.П., Краснюк А.В., Полішко Т.В., 
Скалозуб В.В., Худенко В.Ф., Болжеларський Я.В., Кузнецов В.М., Северин О.П., Островерхов 
М.П., Чернова О.О., Гайваненко М.С., Карась С.В., Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про підсумки проведення Дня відкритих дверей 24 листопада 2018 року. 

СЛУХАЛИ: 
1. Про підсумки проведення Дня відкритих дверей 24 листопада 2018 року. 
Виступив відповідальний секретар приймальної комісії. Доповів, що відповідно до Плану 

заходів з організації профорієнтаційної роботи серед молоді 24 листопада 2018 року відбувся 
День відкритих дверей в університеті. За результатами реєстрації в цьому заході прийняли 
участь 238 майбутніх абітурієнтів та їхні батьки з різних регіонів України. 

Загальна інформація про «день відкритих дверей» 24 листопада 2018 року 

Факультет Дніпро Інші населені 
пункти ПЗСО Молодший 

спеціаліст Разом 

МТ 8 1 9 5 14 
УЕП 16 3 19 3 22 
ТІ 14 2 16 19 35 
УПП 20 4 24 57 81 
ОБЗ 23 2 25 0 25 
ПЦБ 11 2 13 3 16 
ЕГ 11 4 15 3 18 
ТК 7 7 14 13 27 
Разом 110 25 135 103 238 

Інші міста: Камянське, Кривий Ріг, Запоріжжя, Пологи, Солоне, Нікополь, Верхівцево, 
Новомосковськ, Синельникове та ін. 

Учасники зустрілись з керівництвом університету, деканами факультетів, членами 
приймальної комісії, дізнались про Правила прийому, особливості навчання в університеті, 
ознайомились з факультетами та спеціальностями, які є в університеті, зустрілися з провідними 
фахівцями університету. 

За результатами реєстрації учасників проведено аналіз ефективності засобів донесення 
інформації про день відкритих дверей до потенційного абітурієнта 

Джерело інформації Факультет (у відсотках) Університет 
(середнє) МТ УЕП ТІ УПП ОБЗ ПЦБ ЕГ ТК 

Об’ява в НЗ 12,5 0,0 0,0 3,5 0,0 6,9 32,3 28,6 10,5 
Виступ в НЗ 12,5 0,0 0,0 70,6 30,8 10,3 32,3 17,1 21,7 
Банер 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 0,0 0,0 2,9 1,8 
Об’ява в транспорті 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 0,9 
ПК 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 6,5 0,0 1,0 
Батьки чи друзі 43,8 81,8 30,8 14,1 7,7 55,2 9,7 25,7 33,6 
Інтернет 25,0 18,2 38,5 11,8 50,0 20,7 19,4 20,0 25,4 
Підготовчі курси 6,3 0,0 28,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 5,1 



УХВАЛИЛИ: 
Вважати результати проведення Дня відкритих дверей 24 листопада 2018 року 

задовільними. 

Голова приймальної комісії, 
ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент С. В. Арпуль 



ДОДАТКИ 
ДО ПРОТОКОЛІВ 

ЗАСІДАНЬ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЗАЛІЗНИЧНОГО 

ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ АКАДЕМІКА В. ЛАЗАРЯНА У 2018 РОЦІ 
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Додаток 5А 

 



 



Додаток 5Б  

 



Додаток 16 

 



Додаток 17 

 



Додаток 19 
 

Комісія Спеціальність Форма 
навчання 

Структурний 
підрозділ Вступник Причина Рішення 

ТК 125 Кібербезпека Денна Технічна кібернетика 
Бичков Іван 
Андрійович 
19.02.2001 

СК, менше 2 
років 

допущено 27.07 
без СК 

УЕП 

141 
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

Денна 
Управління 
енергетичними 
процесами 

Бичков Іван 
Андрійович 
19.02.2002  

допущено 27.07 
без СК 

ЕГ 
072 Фінанси, 
банківська справа та 
страхування 

Денна Економіко-
гуманітарний 

Жадан Ольга 
Русланівна 09.12.2000 

відсутня 
довідка 13 

допущено 27.07 
без СК 

ЕГ 071 Облік і 
оподаткування Денна Економіко-

гуманітарний 
Жадан Ольга 
Русланівна 09.12.2000 

відсутня 
довідка 13 

допущено 27.07 
без СК 

ЕГ 
072 Фінанси, 
банківська справа та 
страхування 

Денна Економіко-
гуманітарний 

Жадан Поліна 
Русланівна 09.12.2000 

відсутня 
довідка 13 

допущено 27.07 
без СК 

ЕГ 071 Облік і 
оподаткування Денна Економіко-

гуманітарний 
Жадан Поліна 
Русланівна 09.12.2000 

відсутня 
довідка 13 

допущено 27.07 
без СК 

ЕГ 071 Облік і 
оподаткування Денна Економіко-

гуманітарний 

Залогін Олександр 
Григорович 
20.09.2000 

СК, менше 2 
років 

допущено 27.07 
без СК 

УПП 275 Транспортні 
технології Денна 

Управління 
процесами 
перевезень 

Марченко Лілія 
Станіславівна 
19.01.2001 

СК, менше 2 
років 

допущено 27.07 
без СК 

ТК 125 Кібербезпека Денна Технічна кібернетика Одоєвець Анастасія 
Юріївна 25.07.2000 

відсутня 
довідка 13 

допущено 27.07 
без СК 

ЕГ 073 Менеджмент Денна Економіко-
гуманітарний 

Пахомов Влас 
Денисович 12.02.2001 

відсутня 
довідка 13 

допущено 27.07 
без СК 

УЕП 144 
Теплоенергетика Денна 

Управління 
енергетичними 
процесами 

Сай Олександр 
Володимирович 

відсутня 
довідка 13 

допущено 27.07 
без СК 

УПП 275 Транспортні 
технології Денна 

Управління 
процесами 
перевезень 

Салашна Анна 
Анатоліївна 
10.02.2001 

СК, менше 2 
років 

допущено 27.07 
без СК 

ЕГ 073 Менеджмент Денна Економіко-
гуманітарний 

Сачко Юлія 
Олександрівна 
24.08.2001 

відсутня 
довідка 13 

допущено 27.07 
без СК 

ЕГ 051 Економіка Денна Технічна кібернетика 
Сачко Юлія 
Олександрівна 
24.08.2001 

відсутня 
довідка 13 

допущено 27.07 
без СК 

ТК 

151 Автоматизація 
та комп’ютерно-
інтегровані 
технології 

Денна Технічна кібернетика Угаркін Євгеній 
Сергійович 28.02.2001 

СК, менше 2 
років 

допущено 27.07 
без СК 

ЕГ 073 Менеджмент Денна Економіко-
гуманітарний 

Червоний Сергій 
Сергійович 20.11.2000 

СК, менше 2 
років 

допущено 27.07 
без СК 

ЕГ 051 Економіка Денна Економіко-
гуманітарний 

Штанько Аліна 
Віталіївна 21.10.2001 

СК, менше 2 
років 

допущено 27.07 
без СК 

ЕГ 
072 Фінанси, 
банківська справа та 
страхування 

Денна Економіко-
гуманітарний 

Штанько Аліна 
Віталіївна 21.10.2001 

СК, менше 2 
років 

допущено 27.07 
без СК 



Комісія Спеціальність Форма 
навчання 

Структурний 
підрозділ Вступник Причина Рішення 

ЕГ 073 Менеджмент Денна Економіко-
гуманітарний 

Штанько Аліна 
Віталіївна 21.10.2001 

СК, менше 2 
років 

допущено 27.07 
без СК 

ЕГ 073 Менеджмент Заочна Центр безвідривної 
освіти 

Макаренко Вячеслав 
Юрійович 08.06.1992 

немає 
додатку 

відмова, 
додаток 

ЕГ 071 Облік і 
оподаткування Заочна Центр безвідривної 

освіти 
Макаренко Вячеслав 
Юрійович 08.06.1992 

немає 
додатку 

відмова, 
додаток 
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Додаток 37 

№ 
з/п П.І.Б. Спеціальність / КП Форма 

навчання Курс 
Складові конкурсного балу 

Співбесіда 
дата   УМ Матем. 

1 Загайчук Карина 
Русланівна 071 Облік і оподаткування Денна 2  22.09.2018 107 143 

2 Іванова Маргарита 
Євгеніївна 071 Облік і оподаткування Заочна 2  22.09.2018 147 134 

3 Коваленко Максим 
Костянтинович 071 Облік і оподаткування Заочна 2  22.09.2018 147 129 

4 Коваленко Максим 
Костянтинович 071 Облік і оподаткування Денна 2  22.09.2018 147 129 

5 Горбачова Валерія 
Андріївна 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування Заочна 2  22.09.2018 161 154 

6 Калієнко Роман 
Сергійович 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування Заочна 2  22.09.2018 174 143 

7 Самойленко Ігор 
Володимирович 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування Заочна 2  22.09.2018 154 151 

8 Волохов Георгій 
Олексійович 073 Менеджмент Заочна 2  22.09.2018 158 137 

9 Григоренко Андрій 
Дмитрович 073 Менеджмент Заочна 2  22.09.2018 161 151 

10 Довгопол Владислав 
Віталійович 073 Менеджмент Заочна 2  22.09.2018 145 138 

11 Коляда Наталія Вікторівна 073 Менеджмент Заочна 2  22.09.2018 164 120 

12 Пономаренко Антон 
Геннадійович 073 Менеджмент Заочна 2  22.09.2018 114 105 

13 Волоха Віталій 
Миколайович 121 Інженерія програмного 

забезпечення Заочна 2  22.09.2018 154 187 

14 Усіченко Микола Іванович 151 
Автоматика та 
автоматизація на 
транспорті 

Заочна 2  22.09.2018 149 112 

15 Лук`янов Євген 
Михайлович 192 Промислове і цивільне 

будівництво Заочна 3  22.09.2018 121 122 

16 Лук`янов Юрій 
Михайлович 192 Промислове і цивільне 

будівництво Заочна 3  22.09.2018 128 126 

17 Мудрик Олександр 
Олександрович 273 

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство 

Заочна 2  22.09.2018 167 104 

18 Каренський Владислав 
Олександрович 273 Залізничні споруди та 

колійне господарство Заочна 3  22.09.2018 167 112 

19 Маркович Павло 
Анатолійович 273 

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство 

Заочна 3  22.09.2018 128 154 

20 Петренко Юлія 
Анатоліївна 275 

Організація перевезень 
і управління на 
залізничному 
транспорті 

Заочна 2  22.09.2018 161 122 

21 Денисов Артем Сергійович 275 

Організація перевезень 
і управління на 
залізничному 
транспорті 

Заочна 3  22.09.2018 141 122 

22 Корольов Денис 
Сергійович 275 

Організація перевезень 
і управління на 
залізничному 

Заочна 3  22.09.2018 128 129 



транспорті 

23 Мальцев Сергій 
Валерійович 275 

Організація перевезень 
і управління на 
залізничному 
транспорті 

Заочна 3  22.09.2018 118 126 

24 Стрепетов Євгеній 
Володимирович 275 

Організація перевезень 
і управління на 
залізничному 
транспорті 

Заочна 3  22.09.2018 121 107 

25 Чернов Руслан 
Володимирович 275 

Організація перевезень 
і управління на 
залізничному 
транспорті 

Заочна 3  22.09.2018 141 114 

26 Ющенко Олексій 
Володимирович 275 

Організація перевезень 
і управління на 
залізничному 
транспорті 

Заочна 4  22.09.2018 164 164 

27 Воскобойник Віталій 
Миколайович 071 Облік і оподаткування Заочна 2  23.09.2018 141 132 

28 Самойленко Ольга 
Анатоліївна 071 Облік і оподаткування Заочна 2  23.09.2018 161 129 

29 Сонін Олександр 
Сергійович 071 Облік і оподаткування Заочна 3  23.09.2018 147 150 

30 Поляков Максим 
Віталійович 141 

Електротехнічні 
системи 
електроспоживання 

Заочна 3  23.09.2018 141 171 

31 Переяславський Леонід 
Олександрович 073 Менеджмент Заочна 2  24.09.2018 164 134 

32 Пліскунов Василь 
Васильович 073 Менеджмент Заочна 2  24.09.2018 141 167 

33 Фінкова Олена Петрівна 073 Менеджмент Заочна 2  24.09.2018 147 109 

34 Бредіхін Олег Вікторович 121 Інженерія програмного 
забезпечення Заочна 2  24.09.2018 134 166 

35 Ясиновський Ярослав 
Андрійович 275 

Організація перевезень 
і управління на 
залізничному 
транспорті 

Заочна 3  24.09.2018 138 114 

36 Бідняк Максим 
Олександрович 071 Облік і оподаткування Заочна 2  25.09.2018 141 137 

37 Василенко Даниил 
Генріхович 071 Облік і оподаткування Заочна 2  25.09.2018 134 100 

38 Костюченко Анжела 
Сергіївна 071 Облік і оподаткування Заочна 2  25.09.2018 174 122 

39 Костогриз Єлизавета 
Олександрівна 073 Менеджмент Заочна 2  25.09.2018 121 114 

40 Мунтян Сергій 
Олексійович 073 Менеджмент Заочна 4  25.09.2018 141 111 

41 Фещенко Євген 
Анатолійович 121 Інженерія програмного 

забезпечення Заочна 2  25.09.2018 141 113 



Додаток 38 
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