


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 431ст

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8922245 819007
Чорна Тетяна Олександрівна 31825991 HP 30.06.2007 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0298109; 2021р. 
- 0298109

Економічна 
кібернетика

122,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 431ст

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9867136 846771
Бондарчук Владислава Ігорівна 063584 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0369804; 2020р. 
- 0369804

Облік і 
оподаткування

132,750

2 9868642 846771
Голубєва Катерина Олексіївна 063586 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0369849; 2021р. 
- 0393079

Облік і 
оподаткування

115,250
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 431ст

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9388499 863752
Карноза Наталія Андріївна 063605 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0370102; 2020р. 
- 0370102

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

128,750
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 431ст

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10162350 863269
Кріпак Єлизавета Олександрівна 105051 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0348714; 2020р. 
- 0348714

Менеджмент 126,000

2 10118428 863269
Можна Ліза Вадимівна 009757 E21 28.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0252178; 2019р. 
- 0252178

Менеджмент 128,750

3 9708440 863269
Соколова Марія Юріївна 094391 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0044918; 2020р. 
- 0044918

Менеджмент 123,500

4 10118533 863269
Філатова Анастасія Валеріївна 009762 E21 28.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0253601; 2019р. 
- 0253601

Менеджмент 124,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 431ст

123 Комп’ютерна інженерія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9891580 940362
Бордок Руслан Андрійович 090467 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0175172; 2019р. 
- 0175172

Комп’ютерна 
інженерія

116,750

2 9387209 940362
Поповичук Віктор Андрійович 090462 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0176670; 2019р. 
- 0176670

Комп’ютерна 
інженерія

131,750

3 9600267 940362
Тупало Ігор Євгенович 063640 E21 01.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0224267; 2019р. 
- 0224267

Комп’ютерна 
інженерія

148,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 431ст

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10172173 940513
Богомол Ростислав Андрійович 085946 E19 30.06.2019 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0391492; 2021р. 
- 0391492

Електричний 
транспорт

127,750

6



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 431ст

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9547842 865301

Дядченко Артем Валентинович 092735 E21 29.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0238709; 2019р. 
- 0238709

Електромеханічні 
системи 
автоматизації та 
електропривод

119,250
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 431ст

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8733236 865300
Кікоть Вікторія Максимівна 057740 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0357177; 2021р. 
- 0357177

Електричний 
транспорт

146,500

2 9465638 865300
Рекалов Олександр Анатолійович 37107389 HP 30.06.2009 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0084050; 2021р. 
- 0084050

Електричний 
транспорт

133,500

3 9725755 865300
Таранущенко Артем Євгенович 34324428 HP 30.06.2008 

Диплом молодшого 
спеціаліста

Електричний 
транспорт

123,250

4 9287510 865300
Фролов Віталій Олександрович 061708 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0005602; 2018р. 
- 0005602

Електричний 
транспорт

128,750
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 431ст

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9729407 865299
Куреза Олександр Анатолійович 090454 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0174780; 2019р. 
- 0174780

Електротехнічні 
системи 
електроспоживання

140,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 431ст

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10077003 874990
Антоненко Андрій Владиславович 033385 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0050981; 2019р. 
- 0050981

Автоматика та 
автоматизація на 
транспорті

129,000

2 9988285 874990
Сакундяк Віталій Ігорович 034328 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0280627; 2019р. 
- 0280627

Автоматика та 
автоматизація на 
транспорті

141,000

10



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 431ст

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9623450 869429
Демченко Володимир Володимирович 017476 E21 31.05.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0331656; 2018р. 
- 0331656

Вагони та вагонне 
господарство

117,000

11



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 431ст

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9048885 941075
Кузнецов Артем Михайлович 019213 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0181415; 2021р. 
- 0332612

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

122,250

2 9072443 941075
Періг Олександр Ігорович 47299439 HP 30.06.2014 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0386575; 2021р. 
- 0386575

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

125,500

3 9579806 941075
Рижій Богдан Сергійович 063926 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0296385; 2019р. 
- 0296385

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

139,250

12



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 431ст

274 Автомобільний транспорт Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9883596 882990
Бабур Валентин Сергійович 018360 E21 18.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0262915; 2019р. 
- 0262915

Автомобілі та 
автомобільне 
господарство

127,000

13



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 431ст

275 Транспортні технології/275.02 на 
залізничному транспорті Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9838721 941268

Бєлобородов Дмитро Юрійович 018315 E21 11.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0263043; 2019р. 
- 0263043

Організація 
перевезень і 
управління на 
залізничному 
транспорті

164,000

2 9840284 941268

Воробйов Олег Русланович 018307 E21 11.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0263805; 2019р. 
- 0263805

Організація 
перевезень і 
управління на 
залізничному 
транспорті

149,750

14



3 10021150 941268

Дякова Крістіна Олександрівна 019231 E21 11.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0264466; 2019р. 
- 0264466

Організація 
перевезень і 
управління на 
залізничному 
транспорті

164,500

4 9624839 941268

Колеснікова Олена Ігорівна 002566 IЖ 30.05.1997 Диплом 
молодшого спеціаліста

2021р. - 
0083745; 2021р. 
- 0083745

Організація 
перевезень і 
управління на 
залізничному 
транспорті

121,250

5 9643360 941268

Лакеєв Данило Євгенович 063695 E21 01.07.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0223205; 2019р. 
- 0223205

Організація 
перевезень і 
управління на 
залізничному 
транспорті

130,750

6 9638150 941268

Овсієнко Олеся Русланівна 070647 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0175253; 2019р. 
- 0175253

Організація 
перевезень і 
управління на 
залізничному 
транспорті

147,500

7 9887631 941268

Полулях Артем Вікторович 070646 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0095329; 2018р. 
- 0095329

Організація 
перевезень і 
управління на 
залізничному 
транспорті

130,750

8 8890270 941268

Приходько Денис Сергійович 010886 ЗK 27.06.1995 Диплом 
молодшого спеціаліста

2021р. - 
0363634; 2021р. 
- 0363634

Організація 
перевезень і 
управління на 
залізничному 
транспорті

142,250

9 9268103 941268

Самойленко Ярослав Сергійович 030072 E18 30.06.2018 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Організація 
перевезень і 
управління на 
залізничному 
транспорті

117,500

10 10147400 941268

Святков Ігор Олександрович 111540 E18 30.06.2018 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0357867; 2021р. 
- 0357867

Організація 
перевезень і 
управління на 
залізничному 
транспорті

104,500

15



11 9847079 941268

Сіробаба Микита Вікторович 009203 E21 20.02.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0114838; 2018р. 
- 0114838

Організація 
перевезень і 
управління на 
залізничному 
транспорті

120,000

12 9692780 941268

Сокуренко Оксана Анатоліївна 070653 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0016047; 2018р. 
- 0016047

Організація 
перевезень і 
управління на 
залізничному 
транспорті

124,250

13 9127224 941268

Ткаченко Ганна Альбертівна 914777 HT 30.06.1991 Диплом 
молодшого спеціаліста

2021р. - 
0042538; 2021р. 
- 0042538

Організація 
перевезень і 
управління на 
залізничному 
транспорті

114,250

16



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 431ст

275 Транспортні технології/275.02 на 
залізничному транспорті Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9832733 941280

Забуранна Ірина Олегівна 070643 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0174323; 2019р. 
- 0174323

Транспортно-
експедиторська 
діяльність та 
логістика

140,750

2 9690503 941280

Мацугиря Руслан Володимирович 070650 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0175572; 2020р. 
- 0364700

Транспортно-
експедиторська 
діяльність та 
логістика

120,250

3 10084059 941280

Олексюк Орест Віталійович 047197 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0149128; 2019р. 
- 0149128

Транспортно-
експедиторська 
діяльність та 
логістика

161,750

17



4 9529540 941280

Рудяк Дмитро Володимирович 023775 E20 30.06.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0365471; 2021р. 
- 0365471

Транспортно-
експедиторська 
діяльність та 
логістика

117,500

18



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «09»  серпня 2021 року 
№ 431ст

275 Транспортні технології/275.03 на 
автомобільному транспорті Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9634757 941304

Анісімова Аліна Володимирівна 39645013 HP 30.06.2010 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0390516; 2021р. 
- 0390516

Організація 
перевезень і 
управління на 
автомобільному 
транспорті

166,750

2 8860545 941304

Тесля Ольга Миколаївна 076519 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0026777; 2019р. 
- 0026777

Організація 
перевезень і 
управління на 
автомобільному 
транспорті

147,500

19


