


               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Український державний 
університет науки і 
технологій

Додаток до наказу від «30»  листопада 2022 року 
№ 1185ст

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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11674482 112359
2

Загідуллін Руслан Мінабетдінович 249033 A 17.06.1992 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Автоматика та 
автоматизація на 
транспорті

0,000

1



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Український державний 
університет науки і 
технологій

Додаток до наказу від «30»  листопада 2022 року 
№ 1185ст

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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11674467 112358
1

Гріненко Олена Сергіївна 18364639 CK 20.06.2002 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Організація 
перевезень і 
управління на 
залізничному 
транспорті

0,000

2 11674464 112358
1

Жулавська Олена Миколаївна 53003876 MK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Організація 
перевезень і 
управління на 
залізничному 
транспорті

0,000

2



3 11674468 112358
1

Макарцова Наталія Василівна 34023627 HP 20.06.2008 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Організація 
перевезень і 
управління на 
залізничному 
транспорті

0,000

4 11674459 112358
1

Панченко Олександр Анатолійович 49957502 MK 30.06.2017 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Організація 
перевезень і 
управління на 
залізничному 
транспорті

0,000

5 11674461 112358
1

Сандрацький Михайло Сергійович 052493 E20 30.06.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Організація 
перевезень і 
управління на 
залізничному 
транспорті

0,000

6 11674450 112358
1

Троценко Данило Юрійович 48485764 HP 30.06.2015 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Організація 
перевезень і 
управління на 
залізничному 
транспорті

0,000

7 11674457 112358
1

Цвєтков Олександр Іванович 40364072 BH 07.06.2011 
Диплом молодшого 
спеціаліста

Організація 
перевезень і 
управління на 
залізничному 
транспорті

0,000

8 11674466 112358
1

Юрчак Дмитро Сергійович 52114866 HP 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Організація 
перевезень і 
управління на 
залізничному 
транспорті

0,000

3


