


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Дніпропетровський 

національний університет 
залізничного транспорту імені 
академіка В. Лазаряна

Додаток до наказу від «10»  серпня 2018 року 
№ 475ст

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

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

3891865 Цивіліна Кароліна Геннадіївна 48832995 HP 31.05.2016 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0080131 Фінанси, банківська 
справа та страхування

139,893



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Дніпропетровський 

національний університет 
залізничного транспорту імені 
академіка В. Лазаряна

Додаток до наказу від «10»  серпня 2018 року 
№ 475ст

121 Інженерія програмного 
забезпечення Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

3947389 Борулько Андрій Васильович 12643978 HP 20.06.2000 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0162623 Інженерія програмного 
забезпечення

158,763

4929886 Папушин Данііл Віталійович 50343824 HP 23.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0337287 Інженерія програмного 
забезпечення

140,505



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Дніпропетровський 

національний університет 
залізничного транспорту імені 
академіка В. Лазаряна

Додаток до наказу від «10»  серпня 2018 року 
№ 475ст

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4673672 Стеценко Віталій Олександрович 24123766 HP 29.06.2004 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Електричний 
транспорт

123,267



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Дніпропетровський 

національний університет 
залізничного транспорту імені 
академіка В. Лазаряна

Додаток до наказу від «10»  серпня 2018 року 
№ 475ст

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

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4475751 Новошинський Антон Юрійович 38155010 AP 29.05.2010 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

111,18



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Дніпропетровський 

національний університет 
залізничного транспорту імені 
академіка В. Лазаряна

Додаток до наказу від «10»  серпня 2018 року 
№ 475ст

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

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4863387 Хлебніков Владислав Ігорович 49975834 MK 01.10.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0092500 Залізничні споруди та 
колійне господарство

123,114



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Дніпропетровський 

національний університет 
залізничного транспорту імені 
академіка В. Лазаряна

Додаток до наказу від «10»  серпня 2018 року 
№ 475ст

275 Транспортні 
технології/275.03 на 

автомобільному транспорті
Державна Бакалавр Заочна рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4462525 Лавіда Ігор Сергійович 29032534 AP 23.06.2006 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Організація перевезень 
і управління на 
автомобільному 
транспорті

165,75

3810211 Пфайфер Ніна Петрівна 35769039 HP 18.05.2009 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0322813 Організація перевезень 
і управління на 
автомобільному 
транспорті

117,81


