
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.1
Рівненський  державний  гуманітарний  університет 

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
РІВНЕ

(населений пункт)

від «06» вересня 2020 року №159-09-01

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Рівненський державний гуманітарний 
університет у 2020 році та рішення приймальної комісії від «06» вересня 2020 
року, протокол №35,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «15» вересня 2020 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на ___ арк.

В. о. ректора Немеш О.М.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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 «06»  вересня 2020 року 
№ 159-09-01

012 Дошкільна освіта Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 8064334 703361
Верещук Тетяна Сергіївна 078703 E20 17.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0366617 Дошкільна освіта 316

2 7587721 703361
Нестерук Віта Леонідівна 099029 E20 27.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0096976 Дошкільна освіта 308

3 7496779 703361
Оксенюк Катерина Вікторівна 099010 E20 27.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0197483 Дошкільна освіта 316

4 7498817 703361
Теребейчик Оксана Анатоліївна 099013 E20 27.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0197147 Дошкільна освіта 325
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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 «06»  вересня 2020 року 
№ 159-09-01

013 Початкова освіта Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 8436806 731025
Гаврилович Ілона Валентинівна 082276 E20 24.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0355733 Початкова освіта 347

2 7996775 731025
Євтушенко Олеся Миколаївна 079334 E20 17.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0227329 Початкова освіта 359

3 7842318 731025
Колода Надія Миколаївна 082278 E20 24.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0164754 Початкова освіта 357
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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 «01»  вересня 2020 року 
№ 159-09-01

014 Середня освіта/014.04 Математика Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 7553359 665876
Рябущиць Ірина Іванівна 113768 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0031026 Середня освіта 
(Математика)

233

2 7941148 665876
Сидорчук Оксана Олександрівна 082407 E20 24.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0112268 Середня освіта 
(Математика)

327
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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 «06»  вересня 2020 року 
№ 159-09-01

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

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 8327619 666263
Войтко Ганна Андріївна 034596 E20 28.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0053606 Середня освіта 
(Біологія та здоров'я 
людини)

318

2 7932807 666263
Ярощук Богдана Миколаївна 134743 E19 27.06.2019 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0129815 Середня освіта 
(Біологія та здоров'я 
людини)

307

4



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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 «06»  вересня 2020 року 
№ 159-09-01

014 Середня освіта/014.09 Інформатика Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 7855292 664960
Лойко Тетяна Володимирівна 102463 E20 26.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0198073 Середня освіта 
(Інформатика)

325

2 7855705 664960
Лойко Юлія Володимирівна 102461 E20 26.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0198048 Середня освіта 
(Інформатика)

318

5



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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 «06»  вересня 2020 року 
№ 159-09-01

231 Соціальна робота Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 7216910 725926
Дмитрієвич Вікторія Валентинівна 077988 E20 17.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0227115 Соціальна робота 331

2 8105380 725926
Рибак Анастасія Василівна 077993 E20 17.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0373757 Соціальна робота 322
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