


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 «17»  серпня 2021 року 
№ 452ст

033 Філософія Державна Магістр 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 9739026 893138 Шаповалов Єгор Леонідович 10000544 MC 01.07.2009 
Диплом магістра

Філософська 
антропологія

144,750

2 9090452 893138 Шаповалов Микола Леонідович 114507 M20 31.12.2020 
Диплом магістра

Філософська 
антропологія

147,500

3 9734298 893138 Шаповалова Галина Леонтіївна 29023245 HP 10.07.2006 
Диплом спеціаліста

Філософська 
антропологія

116,000
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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 «17»  серпня 2021 року 
№ 452ст

071 Облік і оподаткування Державна Магістр 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 9362697 852451 Красовська Софія Костянтинівна 189748 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0055428

Облік і 
оподаткування

132,500

2 9736653 852451 Черкасова Марія Володимирівна 189769 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0098087

Облік і 
оподаткування

137,500
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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 «17»  серпня 2021 року 
№ 452ст

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Державна Магістр 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 9248984 863272
Голик Інна Сергіївна 189731 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0022472

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

163,000

2 9914926 863272
Залевський Кирило Володимирович 189744 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0026920

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

164,000

3 10127624 863272
Кобзар Олександр Сергійович 254174 B20 30.06.2020 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0099220

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

113,750

4 9719653 863272
Папченко Анастасія Андріївна 189724 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0092102

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

124,750
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5 9718969 863272
Хандрига Світлана Сергіївна 189733 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0091473

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

151,750
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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 «17»  серпня 2021 року 
№ 452ст

073 Менеджмент Державна Магістр 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 9559401 827811 Живецька Катерина Олегівна 142227 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0081015

Управління 
проектами

151,500

2 9034218 827811 Юдіна Оксана Миколаївна 27156428 HP 11.06.2005 
Диплом спеціаліста

Управління 
проектами

160,000
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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 «17»  серпня 2021 року 
№ 452ст

073 Менеджмент Державна Магістр 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 10026542 863273 Іванюк Євгенія Олександрівна 190461 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0017142

Менеджмент 122,500

2 9728915 863273 Тітов Вадим Віталійович 190464 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2020р. - 
0039084

Менеджмент 170,750

3 9816627 863273 Чергинець Єлизавета Юріївна 189715 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0049508

Менеджмент 139,500
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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 «17»  серпня 2021 року 
№ 452ст

073 Менеджмент Державна Магістр 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 9981145 881396

Чернявський Юрій Леонідович НХ014974 MБ 13.06.2000 
Диплом спеціаліста

Управління 
фінансово-
економічною 
безпекою

126,000
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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 «17»  серпня 2021 року 
№ 452ст

101 Екологія Державна Магістр 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 9123891 857853 Абраменко Тетяна В`ячеславівна 168099 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0000806

Екологія 155,250
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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 «17»  серпня 2021 року 
№ 452ст

123 Комп’ютерна інженерія Державна Магістр 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 9790189 849091 Коцюбинський Сергій Сергійович 157649 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0049584

Комп’ютерна 
інженерія

137,000

9



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 «17»  серпня 2021 року 
№ 452ст

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Магістр 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 9156890 842421 Монастирський Андрій Віталійович 221162 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0041497

Електричний 
транспорт

110,000

2 9584672 842421 Опанасенко Владислав Ігорович 158997 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0050991

Електричний 
транспорт

127,250
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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 «17»  серпня 2021 року 
№ 452ст

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології Державна Магістр 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 9345180 852114
Камінська Марина Василівна 233820 B20 30.06.2020 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0041422

Автоматика та 
автоматизація на 
транспорті

133,000
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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 «17»  серпня 2021 року 
№ 452ст

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Магістр 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 9075225 832901 Дробниця Іван Вадимович 045688 M20 31.01.2020 
Диплом магістра

Мости і транспортні 
тунелі

129,750

2 9880340 832901 Кульбашник Маргарита Олексіївна 236450 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

2020р. - 
0084244

Мости і транспортні 
тунелі

116,750

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 «17»  серпня 2021 року 
№ 452ст

273 Залізничний транспорт Державна Магістр 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 10196491 833547

Бобрівець Світлана Михайлівна 25526042 TE 30.06.2004 
Диплом спеціаліста

Інтероперабельність 
і безпека на 
залізничному 
транспорті

180,000

2 9985844 833547

Брінджак Богдан Ігорович 208457 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0033537

Інтероперабельність 
і безпека на 
залізничному 
транспорті

180,250

3 9097731 833547

Дуда Володимир Михайлович 183574 M19 31.12.2019 
Диплом магістра

Інтероперабельність 
і безпека на 
залізничному 
транспорті

169,750

13



4 9688766 833547

Дяченко Сергій Сергійович 145804 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0107058

Інтероперабельність 
і безпека на 
залізничному 
транспорті

136,500

5 10183353 833547

Коваленко Валентина Вячеславівна 044822 C17 30.06.2017 
Диплом спеціаліста

Інтероперабельність 
і безпека на 
залізничному 
транспорті

146,750

6 9978593 833547

Мальцев Сергій Валерійович 192405 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0008251

Інтероперабельність 
і безпека на 
залізничному 
транспорті

149,500

7 8994181 833547

Маціюк Олександр Михайлович 057093 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0006757

Інтероперабельність 
і безпека на 
залізничному 
транспорті

146,250

8 9584008 833547

Нарижняк Лідія Юріївна 208460 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0019292

Інтероперабельність 
і безпека на 
залізничному 
транспорті

173,250

9 10133222 833547

Науменко Максим Павлович 061318 B21 25.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0113919

Інтероперабельність 
і безпека на 
залізничному 
транспорті

144,250

10 10115965 833547

Паньків Іван Петрович 193738 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0080456

Інтероперабельність 
і безпека на 
залізничному 
транспорті

172,000

11 10132893 833547

Потічний Андрій Михайлович 192365 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0021938

Інтероперабельність 
і безпека на 
залізничному 
транспорті

161,500

12 10153873 833547

Пфайфер Богдан Анатолійович 061316 B21 25.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0113640

Інтероперабельність 
і безпека на 
залізничному 
транспорті

138,250

13 10170454 833547

Сапелкіна Світлана Олексіївна 043517 M21 30.06.2021 
Диплом магістра

Інтероперабельність 
і безпека на 
залізничному 
транспорті

145,000

14



14 9153306 833547

Сергієнко Михайло Олександрович 192402 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0008453

Інтероперабельність 
і безпека на 
залізничному 
транспорті

140,000

15 9034460 833547

Слободзян Тетяна Миколаївна 192372 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0008683

Інтероперабельність 
і безпека на 
залізничному 
транспорті

158,500

16 9468789 833547

Тітов Сергій Сергійович 27424198 XA 27.06.2005 
Диплом спеціаліста

Інтероперабельність 
і безпека на 
залізничному 
транспорті

150,000

17 9132764 833547

Трищук Олександра Степанівна 162074 B17 30.06.2017 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0044665

Інтероперабельність 
і безпека на 
залізничному 
транспорті

169,000
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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 «17»  серпня 2021 року 
№ 452ст

273 Залізничний транспорт Державна Магістр 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 9120781 848389
Богдан Ігор Олексійович 38980954 HP 30.06.2010 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0111342

Залізничні споруди 
та колійне 
господарство

114,750

2 10139039 848389
Закусило Ігор Дмитрович 34661666 HP 14.06.2008 

Диплом спеціаліста
Залізничні споруди 
та колійне 
господарство

129,250
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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 «17»  серпня 2021 року 
№ 452ст

273 Залізничний транспорт Державна Магістр 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 9976632 848390
Бондар Тимур Олегович 153901 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0111109

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

114,250

2 9697099 848390
Дубіщев Віталій Євгенійович 160429 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0016146

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

117,500

3 9578622 848390
Удовиченко Віктор Ігорович 160412 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0099004

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство

140,500
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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 «17»  серпня 2021 року 
№ 452ст

273 Залізничний транспорт Державна Магістр 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 9852918 848388 Думко Олексій Євгенович 160441 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0100879

Вагони та вагонне 
господарство

120,000
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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 «17»  серпня 2021 року 
№ 452ст

274 Автомобільний транспорт Державна Магістр 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 9468494 900750
Бурцев Микола Олексійович 21095814 XA 29.06.2002 

Диплом спеціаліста
Автомобілі та 
автомобільне 
господарство

133,750
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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 «17»  серпня 2021 року 
№ 452ст

275 Транспортні технології/275.02 на 
залізничному транспорті Державна Магістр 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 9753514 813789

Денисов Артем Сергійович 22785916 HK 27.06.2003 
Диплом спеціаліста

Транспортні 
технології на 
залізничному 
транспорті

116,250

2 9897190 813789

Мокану Ірина Григорівна 192403 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0023305

Транспортні 
технології на 
залізничному 
транспорті

125,000
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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 «17»  серпня 2021 року 
№ 452ст

275 Транспортні технології/275.02 на 
залізничному транспорті Державна Магістр 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 9669083 893141
Кравчута Владислав Володимирович 167348 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0097424

Логістика та ризик-
кризове управління 
на транспорті

112,000
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