


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 «30»  вересня 2019 року 
№ 728ст

051 Економіка Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

6822132 Семененко Володимир Іванович 46759274 HP 01.07.2014 
Диплом молодшого спеціаліста

Економічна 
кібернетика

256
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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 «30»  вересня 2019 року 
№ 728ст

071 Облік і оподаткування Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

6838463 Яськова Карина Віталіївна 095845 E19 01.07.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0240142 Облік і оподаткування 255
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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 «30»  вересня 2019 року 
№ 728ст

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

6821639 Полякова Інна Геннадіївна 012930 E19 01.03.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0346165 Менеджмент 259
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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 «30»  вересня 2019 року 
№ 728ст

101 Екологія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

6829441 Місяць Світлана Анатоліївна 761024 ПT 02.07.1991 Диплом 
молодшого спеціаліста

Екологія 304
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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 «30»  вересня 2019 року 
№ 728ст

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

6839003 Копанчук Максим Сергійович 082163 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Електричний 
транспорт

290

6832886 Попков Денис Сергійович 082197 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Електричний 
транспорт

309
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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 «30»  вересня 2019 року 
№ 728ст

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

6836996 Поліщук В`ячеслав Юрійович 107498 E18 30.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Електротехнічні 
системи 
електроспоживання

296

6837001 Рибалка Денис Сергійович 107487 E18 30.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Електротехнічні 
системи 
електроспоживання

299

6822573 Щербаков Раймонд Олегович 095114 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Електротехнічні 
системи 
електроспоживання

358
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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 «30»  вересня 2019 року 
№ 728ст

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

6822583 Чигарний Андрій Вікторович 45877341 HP 30.12.2013 
Диплом молодшого спеціаліста

Електромеханічні 
системи автоматизації 
та електропривод

330

7



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 «30»  вересня 2019 року 
№ 728ст

151 Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 

технології
Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

6821710 Лапко Іван Володимирович 021125 E18 22.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Автоматика та 
автоматизація на 
транспорті

318

6822089 Постой Олена Сергіївна 021118 E18 22.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Автоматика та 
автоматизація на 
транспорті

310
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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 «30»  вересня 2019 року 
№ 728ст

192 Будівництво та цивільна 
інженерія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

6837576 Рубель Олексій Стефанович 115664 E17 30.06.2017 Диплом 
молодшого спеціаліста

Водопостачання та 
водовідведення

324

6838075 Хоменко Микола Володимирович 26677677 HP 30.06.2005 
Диплом молодшого спеціаліста

Водопостачання та 
водовідведення

330
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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 «30»  вересня 2019 року 
№ 728ст

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

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

6831874 Кіндратишин Олександр Йосипович 099969 E19 01.07.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

365

6830074 Мілих Олександр Георгійович 32554167 HP 30.06.2007 
Диплом молодшого спеціаліста

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

328

6822174 Симанько Василь Валерійович 068314 E18 30.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

328

6822462 Страшко Любов Юріївна 33253475 HP 30.04.2008 
Диплом молодшого спеціаліста

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

328
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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 «30»  вересня 2019 року 
№ 728ст

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

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

6821686 Коломієць Євгеній Олегович 020295 E17 08.06.2017 Диплом 
молодшого спеціаліста

Залізничні споруди та 
колійне господарство

282

6829363 Філь Євген Володимирович 34293275 HP 01.08.2008 
Диплом молодшого спеціаліста

Залізничні споруди та 
колійне господарство

283
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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 «30»  вересня 2019 року 
№ 728ст

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

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

6838993 Орлова Ольга Борисівна 25740653 CK 25.06.2004 
Диплом молодшого спеціаліста

Вагони та вагонне 
господарство

322
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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 «30»  вересня 2019 року 
№ 728ст

275 Транспортні 
технології/275.02 на 
залізничному транспорті

Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

6836907 Булах Одарка Володимирівна 39351928 HP 30.06.2010 
Диплом молодшого спеціаліста

Організація перевезень 
і управління на 
залізничному 
транспорті

312

6829594 Бут Юлія Василівна 21643800 HP 30.06.2003 
Диплом молодшого спеціаліста

Організація перевезень 
і управління на 
залізничному 
транспорті

313

6838998 Крот Алла Федорівна 945881 HT 03.07.1990 Диплом 
молодшого спеціаліста

Організація перевезень 
і управління на 
залізничному 
транспорті

334

6838991 Лобінцева Інна Анатоліївна 007350 BE 31.05.1996 Диплом 
молодшого спеціаліста

Організація перевезень 
і управління на 
залізничному 
транспорті

340
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6823000 Медведєва Ксенія Дмитрівна 127087 E19 29.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Організація перевезень 
і управління на 
залізничному 
транспорті

328

6831907 Сєргєєва Тетяна Валентинівна 26676419 HP 01.07.2005 
Диплом молодшого спеціаліста

Організація перевезень 
і управління на 
залізничному 
транспорті

314

6837639 Солодка Лілія Віталіївна 102163 E19 01.07.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Організація перевезень 
і управління на 
залізничному 
транспорті

304

6828560 Ходос Наталя Володимирівна 27160732 HP 11.06.2005 
Диплом молодшого спеціаліста

Організація перевезень 
і управління на 
залізничному 
транспорті

320

6833202 Чикота Наталія Олександрівна 14378549 HP 01.07.2001 
Диплом молодшого спеціаліста

Організація перевезень 
і управління на 
залізничному 
транспорті

336
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