


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 
№ 732ст

073 Менеджмент Державна Магістр 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

6826020 Карпінчик Лілія Володимирівна 21091374 HP 25.06.2002 
Диплом спеціаліста

Менеджмент 249

6838565 Пеліпас Роман Вікторович 12535522 HP 27.06.2000 
Диплом спеціаліста

Менеджмент 293

6838539 Федоренко Наталія Володимирівна 066709 C15 26.06.2015 Диплом 
спеціаліста

Менеджмент 321
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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 
№ 732ст

192 Будівництво та цивільна 
інженерія Державна Магістр 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

6835274 Таран Олена Анатоліївна 13824878 KC 26.06.2000 
Диплом спеціаліста

Промислове і цивільне 
будівництво

183,69

6828469 Шевченко Олег Геннадійович 36558905 HP 13.06.2009 
Диплом спеціаліста

Промислове і цивільне 
будівництво

174,83
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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 
№ 732ст

273 Залізничний транспорт Державна Магістр 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

6830100 Григоренко Андрій Валерійович 35046687 HK 30.06.2008 
Диплом спеціаліста

Залізничні споруди та 
колійне господарство

120,5
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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 
№ 732ст

273 Залізничний транспорт Державна Магістр 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

6826039 Д`яченко Андрій Юрійович 006437 KЛ 16.06.1995 Диплом 
спеціаліста

Вагони та вагонне 
господарство

122

4



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 
№ 732ст

273 Залізничний транспорт Державна Магістр 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

6843471 Павлова Анастасія Сергіївна 144491 B15 30.06.2015 Диплом 
бакалавра

Вагони та вагонне 
господарство

179,26
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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 
№ 732ст

275 Транспортні 
технології/275.02 на 
залізничному транспорті

Державна Магістр 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

6838988 Катрань Ілона Олександрівна 009468 B18 23.02.2018 Диплом 
бакалавра

Транспортні технології 
на залізничному 
транспорті

171,6
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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 
№ 732ст

275 Транспортні 
технології/275.02 на 
залізничному транспорті

Державна Магістр 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

6822988 Кононенко Ксенія Миколаївна 47450744 HP 04.07.2014 
Диплом спеціаліста

Транспортні технології 
на залізничному 
транспорті

171

6822985 Носалюк Тетяна Володимирівна 33224206 XA 01.02.2008 
Диплом спеціаліста

Транспортні технології 
на залізничному 
транспорті

148,5

6838992 Селищева Ірина Миколаївна 32972430 AP 15.08.2007 
Диплом магістра

Транспортні технології 
на залізничному 
транспорті

162,5
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