
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» листопада 2019 року №338-09-01

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Рівненський державний гуманітарний 
університет у 2019 році та рішення приймальної комісії від «29» листопада 2019 
року, протокол №64,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «30» листопада 2019 року студентами 1 курсу заочної форми 
здобуття освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб 
згідно з додатком.
      Додаток: на 10 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»  листопада 2019 року 
№ 338-09-01

012 Дошкільна освіта Державна Магістр 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

6856831 Крушельницька Наталія Дмитрівна 016370 BC 26.06.1997 Диплом 
спеціаліста

Дошкільна освіта 281,68

6858079 Ряба Наталія Миколаївна 40029914 BK 25.02.2011 
Диплом магістра

Дошкільна освіта 239,14

6855893 Шевцова Лариса Миколаївна 28041247 PB 24.06.2005 Диплом 
спеціаліста

Дошкільна освіта 272,85

1



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»  листопада 2019 року 
№ 338-09-01

013 Початкова освіта Державна Магістр 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

6857413 Власюк Юлія Павлівна 39414391 PB 15.06.2010 Диплом 
спеціаліста

Початкова освіта 244,27

6854357 Кристопчук Ольга Володимирівна 32408427 PB 30.06.2007 Диплом 
магістра

Початкова освіта 267,88

6859321 Кушнір Наталія Борисівна 47507152 PB 27.06.2014 Диплом 
спеціаліста

Початкова освіта 237,8

6852166 Павлюк Наталія Іванівна 30546367 TM 07.07.2006 
Диплом спеціаліста

Початкова освіта 295
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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»  листопада 2019 року 
№ 338-09-01

014 Середня освіта/014.01 
Українська мова і література Державна Магістр 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

6863959 Павлюк Тетяна Іванівна 41323669 BC 30.06.2011 
Диплом спеціаліста

Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

295
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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»  листопада 2019 року 
№ 338-09-01

014 Середня освіта/014.04 
Математика Державна Магістр 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

6867666 Мигдаль Оксана Володимирівна 16392059 BC 29.06.2001 
Диплом спеціаліста

Середня освіта 
(Математика)

270
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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»  листопада 2019 року 
№ 338-09-01

014 Середня освіта/014.07 
Географія Державна Магістр 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

6864802 Демчук Олег Дмитрович 27743655 PB 27.06.2005 Диплом 
спеціаліста

Середня освіта 
(Географія)

307
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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»  листопада 2019 року 
№ 338-09-01

017 Фізична культура і спорт Державна Магістр 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

6860902 Бортник Роман Ігорович 45955283 BK 31.01.2014 
Диплом спеціаліста

Фізична культура і 
спорт

236

6858983 Бредун Ольга Олегівна 45595223 KB 14.06.2013 
Диплом спеціаліста

Фізична культура і 
спорт

285

6866601 Джеджера Олександр Миколайович 43076702 PB 25.05.2012 Диплом 
магістра

Фізична культура і 
спорт

261,33
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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»  листопада 2019 року 
№ 338-09-01

026 Сценічне мистецтво Державна Магістр 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

6860188 Матвійчук Світлана Анатоліївна 32077917 BH 23.06.2007 
Диплом спеціаліста

Сценічне мистецтво 330,78
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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»  листопада 2019 року 
№ 338-09-01

029 Інформаційна, бібліотечна 
та архівна справа Державна Магістр 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

6859692 Апончук Олександра Олександрівна 010318 ЛГ 26.06.1994 Диплом 
спеціаліста

Документознавство та 
інформаційна 
діяльність

304,08
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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»  листопада 2019 року 
№ 338-09-01

053 Психологія Державна Магістр 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

6866843 Арендарчук Олена Ярославівна 25626805 PB 30.06.2004 Диплом 
спеціаліста

Психологія 345

6867229 Добровольська Тетяна Миколаївна 32079240 PB 22.06.2007 Диплом 
спеціаліста

Психологія 284

6863995 Командік Оксана Петрівна 21218245 PB 30.06.2002 Диплом 
спеціаліста

Психологія 300,92

6865615 Романчук Катерина Євгеніївна 36845387 BK 30.06.2009 
Диплом магістра

Психологія 296

6860836 Урус Катерина Омелянівна 27807838 BC 21.06.2005 
Диплом спеціаліста

Психологія 314,33

6865620 Федорук Ірина Вікторівна 27887953 PB 04.07.2005 Диплом 
спеціаліста

Психологія 308,11
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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»  листопада 2019 року 
№ 338-09-01

091 Біологія Державна Магістр 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

6869118 Гудюк Ольга Анатоліївна 39628931 PB 01.07.2010 Диплом 
спеціаліста

Біологія 331
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