
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.1
Рівненський державний гуманітарний університет

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
РІВНЕ

(населений пункт)

від «30» серпня 2019 року №205-09-01

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Рівненський державний гуманітарний 
університет у 2019 році та рішення приймальної комісії від «29» серпня 2019 року, 
протокол №43,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 17 арк.

Ректор Постоловський Р.М.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Рівненський державний 
гуманітарний університет

Додаток до наказу від «30»  серпня 2019 року 
№ 205-09-01

012 Дошкільна освіта Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6812916 Глушак Ольга Олексіївна 51160303 XM 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0161598 Дошкільна освіта 153,088

6816117 Фіголь Анастасія Володимирівна 51148950 XM 22.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0104725 Дошкільна освіта 120,984
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Рівненський державний 
гуманітарний університет

Додаток до наказу від «30»  серпня 2019 року 
№ 205-09-01

014 Середня освіта/014.01 
Українська мова і література Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6815528 Пелех Віталій Вікторович 51037884 PB 23.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0219718 Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

153,296
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Рівненський державний 
гуманітарний університет

Додаток до наказу від «30»  серпня 2019 року 
№ 205-09-01

014 Середня освіта/014.03 
Історія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5741870 Герасимчук Оксана Василівна 45034628 PB 27.06.2013 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0335887 Середня освіта 
(Історія)

118,82

6656518 Лещенко Богдан Володимирович 48031145 PB 30.05.2015 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0352505 Середня освіта 
(Історія)

118,248
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Рівненський державний 
гуманітарний університет

Додаток до наказу від «30»  серпня 2019 року 
№ 205-09-01

014 Середня освіта/014.05 
Біологія та здоров’я людини Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6817760 Касянчик Іванна Володимирівна 51027777 PB 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0070915 Середня освіта 
(Біологія та здоров'я 
людини)

130,33
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Рівненський державний 
гуманітарний університет

Додаток до наказу від «30»  серпня 2019 року 
№ 205-09-01

014 Середня освіта/014.11 
Фізична культура Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6812364 Ковалик Віталій Володимирович 51034799 PB 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0072759 Середня освіта 
(Фізична культура)

128,94
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Рівненський державний 
гуманітарний університет

Додаток до наказу від «30»  серпня 2019 року 
№ 205-09-01

015 Професійна освіта/015.16 
Сфера обслуговування Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6812299 Данько Назарій Юрійович 51028504 PB 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0177701 Туристичне 
обслуговування

123,136

6



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Рівненський державний 
гуманітарний університет

Додаток до наказу від «30»  серпня 2019 року 
№ 205-09-01

017 Фізична культура і спорт Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6812495 Іванюк Максим Сергійович 51022077 PB 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0247090 Фізична культура і 
спорт

112,502

6812689 Савчук Костянтин Юрійович 51029593 PB 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0198501 Фізична культура і 
спорт

132,282

7



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Рівненський державний 
гуманітарний університет

Додаток до наказу від «30»  серпня 2019 року 
№ 205-09-01

023 Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, 

реставрація
Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6815235 Верещинський Максим Сергійович 51028695 PB 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0322849 Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, реставрація

138,112

6811958 Зарічнюк Єлизавета Юріївна 51025376 PB 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0089651 Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, реставрація

144,3
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Рівненський державний 
гуманітарний університет

Додаток до наказу від «30»  серпня 2019 року 
№ 205-09-01

024 Хореографія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6812374 Олійник Валерія Юріївна 51037501 PB 23.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0047561 Хореографія 169,832
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Рівненський державний 
гуманітарний університет

Додаток до наказу від «30»  серпня 2019 року 
№ 205-09-01

025 Музичне мистецтво Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6809446 Кулявець Валентина Олегівна 51163559 BK 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0154174 Музичне мистецтво 154,612
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Рівненський державний 
гуманітарний університет

Додаток до наказу від «30»  серпня 2019 року 
№ 205-09-01

026 Сценічне мистецтво Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6818030 Усенко Вікторія Костянтинівна 51037901 PB 23.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0219790 Сценічне мистецтво 170,092
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Рівненський державний 
гуманітарний університет

Додаток до наказу від «30»  серпня 2019 року 
№ 205-09-01

032 Історія та археологія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6118755 Броварець Олександр Юрійович 51041724 PB 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0310036 Історія та археологія 154,856
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Рівненський державний 
гуманітарний університет

Додаток до наказу від «30»  серпня 2019 року 
№ 205-09-01

035 Філологія/035.041 
германські мови та літератури 
(переклад включно), перша - 

англійська
Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6817395 Крилова Катерина Сергіївна 46195742 PB 31.05.2014 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0284753 Філологія. Германські 
мови та літератури 
(переклад включна), 
перша - англійська

176,956
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Рівненський державний 
гуманітарний університет

Додаток до наказу від «30»  серпня 2019 року 
№ 205-09-01

052 Політологія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6231139 Ковтунець Ілля Олександрович 51037817 PB 23.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0122391 Політологія 153,192
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Рівненський державний 
гуманітарний університет

Додаток до наказу від «30»  серпня 2019 року 
№ 205-09-01

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

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6809075 Дякова Тетяна Леонідівна 51042181 PB 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0028049 Менеджмент 159,12
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Рівненський державний 
гуманітарний університет

Додаток до наказу від «30»  серпня 2019 року 
№ 205-09-01

122 Комп'ютерні науки Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6816925 Шеремета Олексій Сергійович 51127613 PB 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0026564 Комп`ютерні науки 123,448
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Рівненський державний 
гуманітарний університет

Додаток до наказу від «30»  серпня 2019 року 
№ 205-09-01

231 Соціальна робота Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6816046 Касянчик Світлана Олександрівна 51027764 PB 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0071166 Соціальна робота 142,792
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