


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 «27»  листопада 2019 року 
№ 885ст

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

6863457 Альошин Микола Альбертович 115572 E17 30.06.2017 Диплом 
молодшого спеціаліста

Екологія 275

6849930 Шамсіров Дмитро Олегович 139347 E19 15.09.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Екологія 240
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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 «27»  листопада 2019 року 
№ 885ст

121 Інженерія програмного 
забезпечення 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

6863458 Демченко Олег Петрович 126688 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Інженерія програмного 
забезпечення

306

6864490 Сліпченко Матвій Анатолійович 081589 E19 29.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Інженерія програмного 
забезпечення

331
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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 «27»  листопада 2019 року 
№ 885ст

123 Комп’ютерна 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

6859500 Нероденко Вадим Олегович 39520000 HP 01.07.2010 
Диплом молодшого спеціаліста

Комп’ютерна 
інженерія

343
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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 «27»  листопада 2019 року 
№ 885ст

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

6849340 Єршов Вячеслав Денисович 089314 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Електричний 
транспорт

302

6863443 Носачов Олександр Володимирович 075251 E16 30.06.2016 Диплом 
молодшого спеціаліста

Електричний 
транспорт

281

6849368 Шуміхін Дмитро Сергійович 37107369 HP 30.06.2009 
Диплом молодшого спеціаліста

Електричний 
транспорт

353
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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 «27»  листопада 2019 року 
№ 885ст

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

6861929 Озеркевич Анастасія Михайлівна 088438 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Автоматика та 
автоматизація на 
транспорті

346

6863456 Юрец Дмитро Вікторович 28448687 MK 29.04.2006 
Диплом молодшого спеціаліста

Автоматика та 
автоматизація на 
транспорті

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 «27»  листопада 2019 року 
№ 885ст

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

6853939 Адамян Ганна Рафіківна 026668 ЗH 26.06.1997 Диплом 
молодшого спеціаліста

Водопостачання та 
водовідведення

364
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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 «27»  листопада 2019 року 
№ 885ст

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

6864730 Васецький Валерій Анатолійович 085449 HT-I 26.06.1989 Диплом 
молодшого спеціаліста

Вагони та вагонне 
господарство

287
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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 «27»  листопада 2019 року 
№ 885ст

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

6859479 Меркулова Лариса Василівна 28309913 HK 31.01.2006 
Диплом молодшого спеціаліста

Залізничні споруди та 
колійне господарство

312

6859504 Мошура Іван Олександрович 47252002 HP 30.06.2014 
Диплом молодшого спеціаліста

Залізничні споруди та 
колійне господарство

290
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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 «27»  листопада 2019 року 
№ 885ст

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

6860578 Федченко Сергій Віталійович 27826476 HP 30.06.2005 
Диплом молодшого спеціаліста

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

373
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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 «27»  листопада 2019 року 
№ 885ст

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

6850986 Бєлікова Катерина Сергіївна 41220785 HP 30.06.2011 
Диплом молодшого спеціаліста

Організація перевезень 
і управління на 
залізничному 
транспорті

328

6851113 Гусарова Юлія Іванівна 47251784 HP 30.06.2014 
Диплом молодшого спеціаліста

Організація перевезень 
і управління на 
залізничному 
транспорті

314

6849956 Дроздов Владислав Анатолійович 095083 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Організація перевезень 
і управління на 
залізничному 
транспорті

366

6852053 Кличановська Аніта Костянтинівна 098317 E19 21.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Організація перевезень 
і управління на 
залізничному 
транспорті

341
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6850585 Кропивницький Олександр Михайлович 32971706 KB 20.07.2007 
Диплом молодшого спеціаліста

Організація перевезень 
і управління на 
залізничному 
транспорті

321

6849854 Савельєва Сніжана Олександрівна 39914922 HP 22.02.2011 
Диплом молодшого спеціаліста

Організація перевезень 
і управління на 
залізничному 
транспорті

304

6860604 Швець Олександр Анатолійович 32554205 HP 30.06.2007 
Диплом молодшого спеціаліста

Організація перевезень 
і управління на 
залізничному 
транспорті

290

6860911 Шевченко Юлія Олегівна 27160737 HP 11.06.2005 
Диплом молодшого спеціаліста

Організація перевезень 
і управління на 
залізничному 
транспорті

332
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