


Дніпровський національний 
університет залізничного 

транспорту імені академіка В. 
Лазаряна

Бакалавр Денна
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ії 
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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 8829621 856555
Донцов Святослав Едуардович 52307682 HP 30.06.2021 Свідоцтво 

про здобуття повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0014280; 2021р. - 
0014280; 2021р. -0014280

Інженерія програмного 
забезпечення

166,311

2 9672555 856555
Новік Даніїл Русланович 52304198 HP 30.06.2021 Свідоцтво 

про здобуття повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0001185; 2021р. - 
0001185; 2021р. -0001185

Інженерія програмного 
забезпечення

167,025

Міністерство освіти і науки України

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

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу 

Додаток до наказу від «17» серпня 2021 року 
№ 458ст

Державна кошти державного 
(регіонального) бюджету121 Інженерія програмного забезпечення



Дніпровський національний 
університет залізничного 

транспорту імені академіка В. 
Лазаряна

Бакалавр Денна

№
 п
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№
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О
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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 9060107 860688

Черкасов Микола Вікторович 52306687 HP 30.06.2021 Свідоцтво 
про здобуття повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0010515; 2021р. - 
0010515; 2021р. -0010515

Підйомно-транспортні, 
дорожні, будівельні, 
меліоративні машини і 
обладнання

125,628

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

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу 

Міністерство освіти і науки України Додаток до наказу від «17» серпня 2021 року 
№ 458ст

133 Галузеве машинобудування Державна кошти державного 
(регіонального) бюджету



Дніпровський національний 
університет залізничного 

транспорту імені академіка В. 
Лазаряна

Бакалавр Денна

№
 п

/п

№
 за
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Д
ЕБ

О
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ї 
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оз
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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 9147919 878211

Медяник Юрій Дмитрович 52313556 HP 30.06.2021 Свідоцтво 
про здобуття повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0385379; 2021р. - 
0385379; 2021р. -0385379

Електричний транспорт, 
Електромеханічні 
системи автоматизації 
та електропривод, 
Електротехнічні 
системи 
електроспоживання

127,449

2 8867973 878211

Ситник Андрій Сергійович 52332515 HP 26.06.2021 Свідоцтво 
про здобуття повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0052859; 2021р. - 
0052859; 2021р. -0052859

Електричний транспорт, 
Електромеханічні 
системи автоматизації 
та електропривод, 
Електротехнічні 
системи 
електроспоживання

133,067

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

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу 

Міністерство освіти і науки України Додаток до наказу від «17» серпня 2021 року 
№ 458ст

141 Електроенергетика, електротехніката 
електромеханіка Державна кошти державного 

(регіонального) бюджету



Дніпровський національний 
університет залізничного 

транспорту імені академіка В. 
Лазаряна

Бакалавр Денна
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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 9749374 883936
Загребін Вадим Олександрович 52346005 HP 30.06.2021 Свідоцтво 

про здобуття повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0177822; 2021р. - 
0177822; 2021р. -0177822

Захист довкілля та 
техногенна безпека

131,403

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

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу 

Міністерство освіти і науки України Додаток до наказу від «17» серпня 2021 року 
№ 458ст

183 Технології захисту навколишнього 
середовища Державна кошти державного 

(регіонального) бюджету



Дніпровський національний 
університет залізничного 

транспорту імені академіка В. 
Лазаряна

Бакалавр Денна

№
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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 8709128 926311
Хижняк Аліна Віталіївна 52298576 HP 25.06.2021 Свідоцтво 

про здобуття повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0184713; 2021р. - 
0184713; 2021р. -0184713

Архітектурне 
проектування будівель і 
споруд

151,409

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

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу 

Міністерство освіти і науки України Додаток до наказу від «17» серпня 2021 року 
№ 458ст

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна кошти державного 
(регіонального) бюджету



Дніпровський національний 
університет залізничного 

транспорту імені академіка В. 
Лазаряна

Бакалавр Денна

№
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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 8714151 851031
Дудка Даніїл Олександрович 52304065 HP 30.06.2021 Свідоцтво 

про здобуття повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0064424; 2021р. - 
0064424; 2021р. -0064424

Автомобілі та 
автомобільне 
господарство

143,412

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

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу 

Міністерство освіти і науки України Додаток до наказу від «17» серпня 2021 року 
№ 458ст

274 Автомобільний транспорт Державна кошти державного 
(регіонального) бюджету



Дніпровський національний 
університет залізничного 

транспорту імені академіка В. 
Лазаряна

Бакалавр Денна

№
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оз
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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 9789775 813786

Світанько Микита Андрійович 52331553 HP 30.06.2021 Свідоцтво 
про здобуття повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0177017;2021р. - 
0177017; 2021р. -0177017

Організація перевезень і 
управління на 
залізничному 
транспорті

129,842

2 9477311 813786

Шелудько Данило Володимирович 52612242 AP 25.06.2021 Свідоцтво 
про здобуття повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0077977; 2021р. - 
0077977; 2021р. -0077977

Організація перевезень і 
управління на 
залізничному 
транспорті

127,704

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

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу 

Міністерство освіти і науки України Додаток до наказу від «17» серпня 2021 року 
№ 458ст

275 Транспортні технології/275.02 на 
залізничному транспорті Державна кошти державного 

(регіонального) бюджету



Дніпровський національний 
університет залізничного 

транспорту імені академіка В. 
Лазаряна

Бакалавр Денна

№
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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 8901118 813837
Коротенко Арсеній Денисович 52589721 HK 25.06.2021 Свідоцтво 

про здобуття повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0226976; 2021р. - 
0226976; 2021р. -0226976

Транспортно-
експедиторська 
діяльність та логістика

133,639

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

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу 

Міністерство освіти і науки України Додаток до наказу від «17» серпня 2021 року 
№ 458ст

275 Транспортні технології/275.02 на 
залізничному транспорті Державна кошти державного 

(регіонального) бюджету



Дніпровський національний 
університет залізничного 

транспорту імені академіка В. 
Лазаряна

Бакалавр Денна

№
 п

/п

№
 за

яв
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ЕБ

О

ІD
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он
ку
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но

ї 
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оз
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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 9454992 812361

Бурчак Марина Вікторівна 52567490 HP 30.06.2021 Свідоцтво про 
здобуття повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 0032338; 2021р. - 
0032338; 2021р. -0032338

Організація перевезень і 
управління на 
автомобільному 
транспорті

132,498

2 8723471 812361

Крупій Богдан Олександрович 52308946 HP 30.06.2021 Свідоцтво про 
здобуття повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 0198588; 2021р. - 
0198588; 2021р. -0198588

Організація перевезень і 
управління на 
автомобільному 
транспорті

134,368

3 9261143 812361

Лебедєв Едуард Анатолійович 52592988 HK 25.06.2021 Свідоцтво про 
здобуття повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 0094725; 2021р. - 
0094725; 2021р. -0094725

Організація перевезень і 
управління на 
автомобільному 
транспорті

129,616

4 9608196 812361

Полкопіна Анастасія Ігорівна 52509405 KC 25.06.2021 Свідоцтво про 
здобуття повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 0080015; 2021р. - 
0080015; 2021р. -0080015

Організація перевезень і 
управління на 
автомобільному 
транспорті

127,865

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

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу 

Міністерство освіти і науки України Додаток до наказу від «17» серпня 2021 року 
№ 458ст

275 Транспортнітехнології/275.03 на 
автомобільному транспорті Державна кошти державного 

(регіонального) бюджету



5 9111596 812361

Філюк Олександр Михайлович 52334978 HP 25.06.2021 Свідоцтво про 
здобуття повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 0320314; 2021р. - 
0320314; 2021р. -0320314

Організація перевезень і 
управління на 
автомобільному 
транспорті

137,333
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