


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 «31»  серпня 2018 року 
№ 518ст

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Державна Магістр 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

4857317 Іліч Катаріна Предрагівна 213276 B18 27.06.2018 Диплом 
бакалавра

Фінанси, банківська 
справа та страхування

160,285

4952123 Кепко Ірина Андріївна 213253 B18 27.06.2018 Диплом 
бакалавра

Фінанси, банківська 
справа та страхування

196,008



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 «31»  серпня 2018 року 
№ 518ст

073 Менеджмент Державна Магістр 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

4856119 Перова Ірина Едуардівна 213250 B18 27.06.2018 Диплом 
бакалавра

Менеджмент 154,523



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 «31»  серпня 2018 року 
№ 518ст

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

Державна Магістр 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

4941720 Рагулін Юрій Олександрович 212384 B18 27.06.2018 Диплом 
бакалавра

Електричний 
транспорт

119,711



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 «31»  серпня 2018 року 
№ 518ст

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

Державна Магістр 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

4478029 Ткаченко Вячеслав Олександрович 220658 B18 27.06.2018 Диплом 
бакалавра

Електротехнічні 
системи 
електроспоживання

152,728



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 «31»  серпня 2018 року 
№ 518ст

151 Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 

технології
Державна Магістр 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

4952017 Павліченко Каріна Олексівна 183463 B18 27.06.2018 Диплом 
бакалавра

Автоматика та 
автоматизація на 
транспорті

161,816

4448412 Чайка Юрій Степанович 220500 B18 27.06.2018 Диплом 
бакалавра

Автоматика та 
автоматизація на 
транспорті

168,824



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 «31»  серпня 2018 року 
№ 518ст

275 Транспортні 
технології/275.02 на 
залізничному транспорті

Державна Магістр 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

4905519 Романов Дмитро Сергійович 183959 B18 27.06.2018 Диплом 
бакалавра

Транспортні технології 
на залізничному 
транспорті

158,101


