
Список екзаменаційної групи 

Рівненський державний гуманітарний університет 

(найменування закладу вищої освіти) 

 

Форма здобуття освіти: денна, вечірня, заочна 
(підкреслити) 

 

СПИСОК ВСТУПНИКІВ, 

допущених до проходження вступного випробування 
                                                  тест                                                                     іспит з іноземної мови (англійська) 

(форма вступного випробування) (назва вступного випробування) 
 

Конкурсна пропозиція     Фізична культура і спорт____________________________________ 

Спеціальність   017 Фізична культура і спорт  _______________________      

Освітня програма  Фізична культура  і 

спорт____________________________________________ 

Ступінь вищої освіти    Магістр  
(бакалавр, магістр, доктор філософії) 

Група           1    

Дата      проведення вступного випробування «24 »                липня 2021 року 

Початок вступного випробування       09:00  
 

 
№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 2 

1    Бобчук Андрій Петрович 

2    Партем Вікторія Сергіївна 

 
Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) 

комісії 
                                   Левчук В.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

Голова відбіркової комісії 
                                                          Симонович Н.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

 

«_   »_ 20__ року 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Список екзаменаційної групи 

Рівненський державний гуманітарний університет 

(найменування закладу вищої освіти) 

 

 

Форма здобуття освіти: денна, вечірня, заочна 
(підкреслити) 

 

СПИСОК ВСТУПНИКІВ, 

допущених до проходження вступного випробування 
                                                  тест                                                                     іспит з іноземної мови (англійська) 

(форма вступного випробування) (назва вступного випробування) 
 

Конкурсна пропозиція     Середня освіта (Фізична 

культура)__________________________________ 

Спеціальність   014 Середня освіта (Фізична культура)  _______________________      

Освітня програма  __Середня освіта (Фізична 

культура)__________________________________________ 

Ступінь вищої освіти    Магістр  
(бакалавр, магістр, доктор філософії) 

Група           1    

Дата      проведення вступного випробування «24 »                липня 2021 року 

Початок вступного випробування      09:00  
 

 
№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 2 

1  Репетуха Богдан Миколайович 

2  Дідух Наталія Василівна 

 
Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) 

комісії 
                                   Левчук В.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

Голова відбіркової комісії 
                                                          Симонович Н.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

 

«_   »_ 20__ року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список екзаменаційної групи 

 

Рівненський державний гуманітарний університет 

(найменування закладу вищої освіти) 

 

Форма здобуття освіти: денна, вечірня, заочна 
(підкреслити) 

 

СПИСОК ВСТУПНИКІВ, 

допущених до проходження вступного випробування 
тест                                                            Іноземна мова (англійська мова) 

(форма вступного випробування) (назва вступного випробування) 
 

Конкурсна пропозиція Середня освіта (Інформатика)_  

Спеціальність 014.04 Середня освіта (Інформатика)_  

Освітня програма  Середня освіта (Інформатика)_ 

Ступінь вищої освіти   магістр__ 
                                   (бакалавр, магістр, доктор філософії) 

Група  _1_ 

Дата      проведення вступного випробування «  24_» липня 2021 року 

Початок вступного випробування 14.00 
 

 
№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1. Буткевич Юлія Анатоліївна 

2. Вознюк Віталій Вікторович 
 

 
Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) 

комісії 
                                   Левчук В.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

Голова відбіркової комісії 
                                                          Симонович Н.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

 

«_   »_ 20__ року 



Список екзаменаційної групи 

 

Рівненський державний гуманітарний університет 

(найменування закладу вищої освіти) 

 

Форма здобуття освіти: денна, вечірня, заочна 
(підкреслити) 

 

СПИСОК ВСТУПНИКІВ, 

допущених до проходження вступного випробування 
тест                                                            Іноземна мова (німецька мова) 

(форма вступного випробування) (назва вступного випробування) 
 

Конкурсна пропозиція Середня освіта (Інформатика)_  

Спеціальність 014.04 Середня освіта (Інформатика)_  

Освітня програма  Середня освіта (Інформатика)_ 

Ступінь вищої освіти   магістр__ 
                                   (бакалавр, магістр, доктор філософії) 

Група  _1_ 

Дата      проведення вступного випробування «  24_» липня 2021 року 

Початок вступного випробування 14.00 
 

 
№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1. Берестень Тетяна Іванівна 
 

 
Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) 

комісії 
                                   Левчук В.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

Голова відбіркової комісії 
                                                          Симонович Н.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

 

«_   »_ 20__ року 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Список екзаменаційної групи 
 

                                               Рівненський державний гуманітарний університет  

(найменування закладу вищої освіти) 

 

Форма здобуття освіти: денна, вечірня, заочна 
(підкреслити) 

 

СПИСОК ВСТУПНИКІВ, 

допущених до проходження вступного випробування 
                                                          тест                                                                  вступний іспит з іноземної мови (французька) 

(форма вступного випробування) (назва вступного випробування) 
 

Конкурсна пропозиція  Середня освіта (Українська мова і література)  _________________ 

Спеціальність  014.01 Середня освіта (Українська мова і література)  ____________ 

Освітня програма  Середня освіта (Українська мова і література)    ____________ 

Ступінь вищої освіти    ________________ магістр   
(бакалавр, магістр, доктор філософії) 

Група     

Дата      проведення вступного випробування « 24_»            2021 року___________ 

Початок вступного випробування                                       16.00  
 

 
№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1   Романуха Тетяна Дмитрівна 
 

 
Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) 

комісії 
                                   Левчук В.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

Голова відбіркової комісії 
                                                          Симонович Н.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

 

«_   »_ 20__ року 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Список екзаменаційної групи 

Рівненський державний гуманітарний університет 

                                                                    (найменування закладу вищої освіти) 

 

Форма здобуття освіти: заочна 

 

СПИСОК ВСТУПНИКІВ, 

допущених до проходження вступного випробування 

 
                     тест                                                                  іспит з іноземної мови (німецька) 

(форма вступного випробування) (назва вступного випробування) 
 

Конкурсна пропозиція Музичне мистецтво 

Спеціальність 025 Музичне мистецтво 

Освітня програма  Музичне мистецтво 

Ступінь вищої освіти  Магістр  

Група 1 

Дата      проведення вступного випробування «24» липня   2021року 

Початок вступного випробування  о 9.00  
 

 
№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 Столяр Василь Анатолійович 

 

 
Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) 

комісії 
__                              Левчук В.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

                                  Голова відбіркової комісії 
                                                          Симонович Н.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

 

«_   »_ 20__ року 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список екзаменаційної групи 

 

  Рівненський державний гуманітарний університет 

Форма здобуття освіти: денна, вечірня, заочна 
(підкреслити) 

 

СПИСОК ВСТУПНИКІВ, 

допущених до проходження вступного випробування 
                                                  тест                                                                     іспит з іноземної мови (англійська) 

(форма вступного випробування) (назва вступного випробування) 
 

Конкурсна пропозиція     Сценічне мистецтво ____________________________________ 

Спеціальність   026 Сценічне мистецтво   _______________________      

Освітня програма  Сценічне мистецтво_____________________________________________ 

Ступінь вищої освіти    Магістр  
(бакалавр, магістр, доктор філософії) 

Група           1    

Дата      проведення вступного випробування «24 »                липня 2021 року 

Початок вступного випробування       14:00  
 

 
№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 2 

1    Мулярчук Жанна Олександрівна 

2    Жук Іван Володимирович 

 
Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) 

комісії 
                                   Левчук В.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

Голова відбіркової комісії 
                                                          Симонович Н.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

 

«_   »_ 20__ року 
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