


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 «28»  вересня 2018 року 
№ 648ст

071 Облік і оподаткування 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

5194044 Бідняк Максим Олександрович 051398 E16 30.06.2016 Диплом 
молодшого спеціаліста

Облік і оподаткування 278

5194066 Василенко Даниил Генріхович 102189 E16 30.06.2016 Диплом 
молодшого спеціаліста

Облік і оподаткування 234

5193028 Воскобойник Віталій Миколайович 48842247 HP 31.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Облік і оподаткування 273

5180704 Іванова Маргарита Євгеніївна 30583051 HP 29.06.2006 
Диплом бакалавра

Облік і оподаткування 281

5192993 Коваленко Максим Костянтинович 029639 E16 27.06.2016 Диплом 
молодшого спеціаліста

Облік і оподаткування 276

5187601 Костюченко Анжела Сергіївна 004724 ЛMBE 25.06.1996 
Диплом спеціаліста

Облік і оподаткування 296

5194151 Самойленко Ольга Анатоліївна 10590734 HP 30.06.1998 
Диплом спеціаліста

Облік і оподаткування 290
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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

5193006 Горбачова Валерія Андріївна 49553919 HP 24.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Фінанси, банківська 
справа та страхування

315

5192964 Калієнко Роман Сергійович 48013190 HP 30.05.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Фінанси, банківська 
справа та страхування

317

5194200 Самойленко Ігор Володимирович 11909135 HP 30.06.1999 
Диплом спеціаліста

Фінанси, банківська 
справа та страхування

305
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073 Менеджмент 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

5193529 Волохов Георгій Олексійович 48834344 HP 31.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Менеджмент 295

5193800 Григоренко Андрій Дмитрович 48836408 HP 31.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Менеджмент 312

5193579 Довгопол Владислав Віталійович 48836166 HP 31.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Менеджмент 283

5193522 Коляда Наталія Вікторівна 28208041 HP 04.07.2005 
Диплом бакалавра

Менеджмент 284

5181473 Костогриз Єлизавета Олександрівна 210590 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Менеджмент 235

5193545 Переяславський Леонід Олександрович 49578491 HP 24.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Менеджмент 298



5193536 Пономаренко Антон Геннадійович 48876491 HK 31.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Менеджмент 219

5185365 Фінкова Олена Петрівна 797095 KB 26.06.1986 Диплом 
спеціаліста

Менеджмент 256
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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

5179698 Бредіхін Олег Вікторович 25390193 HP 30.06.2004 
Диплом бакалавра

Інженерія програмного 
забезпечення

300

5181477 Волоха Віталій Миколайович 016808 MБHX 14.06.2000 
Диплом спеціаліста

Інженерія програмного 
забезпечення

341

5187511 Фещенко Євген Анатолійович 206375 B18 03.07.2018 Диплом 
бакалавра

Інженерія програмного 
забезпечення

254
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151 Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 

технології
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

5187497 Усіченко Микола Іванович 23613889 KB 03.02.2004 
Диплом бакалавра

Автоматика та 
автоматизація на 
транспорті

261
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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

5192896 Мудрик Олександр Олександрович 003544 B15 30.06.2015 Диплом 
бакалавра

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

271
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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 
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

5184157 Петренко Юлія Анатоліївна 12509239 MB 05.06.2010 
Диплом бакалавра

Організація перевезень 
і управління на 
залізничному 
транспорті

283


