


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Дніпровський національний 
університет залізничного 

транспорту імені академіка В. 
Лазаряна

Додаток до наказу від «14»  серпня 2019 року 
№ 530ст

035 Філологія/035.041 
германські мови та літератури 
(переклад включно), перша - 

англійська
Державна Бакалавр Денна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5856138 Сергієнко Анастасія Миколаївна 50868567 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0057396 Германські мови та 
літератури (переклад 
включно)

149,685
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Лазаряна

Додаток до наказу від «14»  серпня 2019 року 
№ 530ст

121 Інженерія програмного 
забезпечення Державна Бакалавр Денна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6379046 Головкова Анна Едуардівна 50872077 HP 23.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0061806 Інженерія програмного 
забезпечення

136,068

6612030 Китиця Євгеній Олегович 50313747 HP 23.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0129113 Інженерія програмного 
забезпечення

143,667

2



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання
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125 Кібербезпека Державна Бакалавр Денна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6597932 Авер`янов Єгор Андрійович 49992289 HP 01.03.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0354032 Кібербезпека 115,056
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273 Залізничний транспорт Державна Бакалавр Денна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6089836 Мишко Богдан Миколайович 50748883 AP 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0132088 Залізничні споруди та 
колійне господарство

129,591
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