
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 «11» вересня 2020 року №488-07-01

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Рівненський державний гуманітарний 
університет у 2020 році та рішення приймальної комісії від «11» вересня 2020 
року, протокол №38,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «15» вересня 2020 року студентами 2 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 4 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 «11»  вересня 2020 року 
№ 488-07-01

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

№
 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 8177577 697132
Федорчук Алла Петрівна 111636 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0288380 Музичне мистецтво 352

1



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 «11»  вересня 2020 року 
№ 488-07-01

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

англійська
Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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 7803668 672779

Драка Оксана Михайлівна 079348 E20 17.06.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

0384811 Філологія. 
Германські мови та 
літератури 
(переклад включна), 
перша - англійська

304

2 8282318 672779

Жакун Марія Олексіївна 081991 E20 24.06.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

0240312 Філологія. 
Германські мови та 
літератури 
(переклад включна), 
перша - англійська

356

2



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 «11»  вересня 2020 року 
№ 488-07-01

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

№
 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 7850088 703312
Леміч Максим Ігорович 038720 E19 30.06.2019 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0171658 Комп`ютерні науки 315

3



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 «11»  вересня 2020 року 
№ 488-07-01

227 Фізична терапія, ерготерапія Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 8067210 680523
Демиденко Дайана Валентинівна 135762 E20 17.07.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0285682 Фізична терапія 285

2 8315283 680523
Кратюк Марія Володимирівна 081310 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0048573 Фізична терапія 297

3 8097828 680523
Крук Катерина Валеріївна 081364 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0312518 Фізична терапія 331

4 8316145 680523
Онофрій Василь Васильович 093512 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0273475 Фізична терапія 264

5 8427492 680523
Талащук Аліна Віталіївна 081338 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0169713 Фізична терапія 286
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