


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 «17»  серпня 2018 року 
№ 490ст

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

5045916 Дерябін Ярослав Дмитрович 50465752 KC 27.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0087339 Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

119,289
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ЕБ
О
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спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

3970261 Приходько Євген Володимирович 49820746 HK 24.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0178684 Залізничні споруди та 
колійне господарство

128,112
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275 Транспортні 
технології/275.02 на 
залізничному 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 
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освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4826929 Грищенко Олег Валерійович 46278916 KC 31.05.2014 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0305127 Організація перевезень 
і управління на 
залізничному 
транспорті

119,391


