
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Рівненський  державний  гуманітарний  університет 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
РІВНЕ

(населений пункт)

від «17» серпня 2021 року №177-09-01

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Рівненський державний гуманітарний 
університет у 2021 році та рішення приймальної комісії від «17» серпня 2021 року, 
протокол №31,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 35 арк.

Ректор Руслан ПОСТОЛОВСЬКИЙ
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «17»  серпня 2021 року 
№ 177-09-01

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10037057 864062 Бринскіх Юлія Володимирівна 28136123 BK 30.06.2005 
Диплом спеціаліста

Дошкільна освіта 137,500

2 9734766 864062 Леонтьєва Катерина Миколаївна 43074082 PB 15.05.2012 
Диплом спеціаліста

Дошкільна освіта 153,500

3 9849896 864062 Фалко Ірина Іванівна 166037 M19 31.12.2019 
Диплом магістра

2021р. - 
0094348

Дошкільна освіта 145,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «17»  серпня 2021 року 
№ 177-09-01

013 Початкова освіта Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10015065 863966 Волкова Ольга Миколаївна 030755 M20 31.01.2020 
Диплом магістра

Початкова освіта 160,000

2 9704247 863966 Долганик Марія Ігорівна 41677087 BK 30.06.2011 
Диплом спеціаліста

Початкова освіта 165,750

3 9474401 863966 Ковтунович Єва Іванівна 089803 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0035745

Початкова освіта 142,750

4 9114216 863966 Нестерчук Оксана Василівна 160388 B18 30.06.2018 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0088616

Початкова освіта 145,250
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «17»  серпня 2021 року 
№ 177-09-01

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

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9974937 814565
Романуха Тетяна Дмитрівна 23361036 PB 24.06.2003 

Диплом спеціаліста
Середня освіта. 
Українська мова і 
література

156,250
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «17»  серпня 2021 року 
№ 177-09-01

014 Середня освіта/014.021 Англійська 
мова і література Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10145422 884735

Гребіневич Мирослава Іванівна 205142 B21 23.07.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0032789

Середня освіта 
(Англійська мова і 
література, друга 
іноземна мова)

156,750

2 9989739 884735

Жмура Ангеліна Сергіївна 094050 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0061312

Середня освіта 
(Англійська мова і 
література, друга 
іноземна мова)

159,750

3 9545011 884735

Романова Дарина Олександрівна 168873 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0065325

Середня освіта 
(Англійська мова і 
література, друга 
іноземна мова)

147,750
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4 9605099 884735

Садовніч Оксана Сергіївна 006745 B21 28.02.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0083053

Середня освіта 
(Англійська мова і 
література, друга 
іноземна мова)

168,000

5 9242241 884735

Сизюк Оксана Петрівна 41784190 HP 15.07.2011 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0041936

Середня освіта 
(Англійська мова і 
література, друга 
іноземна мова)

146,500

6 9694688 884735

Шевчук Наталія Миколаївна 32809681 PB 30.06.2007 
Диплом магістра

Середня освіта 
(Англійська мова і 
література, друга 
іноземна мова)

163,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «17»  серпня 2021 року 
№ 177-09-01

014 Середня освіта/014.023 Французька 
мова і література Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9779866 884737

Валюх Єлизавета Вікторівна 166031 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0017139

Середня освіта. 
Французька мова і 
література, друга 
іноземна мова

157,750
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «17»  серпня 2021 року 
№ 177-09-01

014 Середня освіта/014.07 Географія Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9755264 883617 Булакевич Тетяна Володимирівна 38620845 PB 30.06.2010 
Диплом спеціаліста

Середня освіта 
(Географія)

160,000

2 9555393 883617 Радчук Ольга Юріївна 233344 B17 30.06.2017 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0094884

Середня освіта 
(Географія)

165,500

3 9549892 883617 Совпенчук Дарія Сергіївна 098843 C16 30.06.2016 
Диплом спеціаліста

Середня освіта 
(Географія)

164,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «17»  серпня 2021 року 
№ 177-09-01

014 Середня освіта/014.09 Інформатика Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9688541 810029 Берестень Тетяна Іванівна 43073888 PB 25.05.2012 
Диплом спеціаліста

Середня освіта 
(Інформатика)

164,750

2 9690468 810029 Буткевич Юлія Анатоліївна 098987 C16 30.06.2016 
Диплом спеціаліста

Середня освіта 
(Інформатика)

139,000

3 9967034 810029 Вознюк Віталій Вікторович 117245 C17 30.06.2017 
Диплом спеціаліста

Середня освіта 
(Інформатика)

156,250

4 9908106 810029 Козак Анна Юріївна 209028 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

2020р. - 
0054513

Середня освіта 
(Інформатика)

146,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «17»  серпня 2021 року 
№ 177-09-01

014 Середня освіта/014.10 Трудове 
навчання та технології Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10129441 810349
Васьковець Ольга Іванівна 061639 C15 30.06.2015 

Диплом спеціаліста
Середня освіта 
(Трудове навчання 
та технології)

165,750

2 10128712 810349
Нікитюк Наталія Віталіївна 47233547 BC 30.06.2014 

Диплом спеціаліста
Середня освіта 
(Трудове навчання 
та технології)

152,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «17»  серпня 2021 року 
№ 177-09-01

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

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9844780 813031 Дідух Наталія Василівна 45451768 PB 27.06.2013 
Диплом магістра

Середня освіта 
(Фізична культура)

164,800

2 9843844 813031 Репетуха Богдан Миколайович 47508110 PB 30.06.2014 
Диплом спеціаліста

Середня освіта 
(Фізична культура)

154,000

10



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «17»  серпня 2021 року 
№ 177-09-01

014 Середня освіта/014.13 Музичне 
мистецтво Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9378772 812007
Висоцька Дар`я Сергіївна 203108 B21 09.07.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0095950

Середня освіта 
(Музичне 
мистецтво)

157,750
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «17»  серпня 2021 року 
№ 177-09-01

014 Середня освіта/014.15 Природничі 
науки Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9602142 886729 Рибачук Аліна Валентинівна 038035 C15 30.06.2015 
Диплом спеціаліста

Середня освіта
(Природничі науки)

152,500

12



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «17»  серпня 2021 року 
№ 177-09-01

015 Професійна освіта/015.39 Цифрові 
технології Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9966741 811580 Радько Наталія Геннадіївна 272299 12ДCK 27.06.2014 
Диплом спеціаліста

Професійна освіта. 
Цифрові технології

171,250

13



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «17»  серпня 2021 року 
№ 177-09-01

016 Спеціальна освіта/016.01 Логопедія Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9692501 877784 Бугай Віта Володимирівна 38599334 PB 19.06.2010 
Диплом спеціаліста

Спеціальна освіта. 
Логопедія

157,750

2 10172977 877784 Грицай Юлія Любомирівна 028192 M17 06.02.2017 
Диплом магістра

Спеціальна освіта. 
Логопедія

147,250

3 9692881 877784 Кіндрат Тетяна Михайлівна 32212496 PB 27.06.2007 
Диплом спеціаліста

Спеціальна освіта. 
Логопедія

146,000

4 9859553 877784 Мазур Алла Адамівна 37364138 PB 30.06.2009 
Диплом спеціаліста

Спеціальна освіта. 
Логопедія

159,000

5 9509040 877784 Мартинова Світлана Олександрівна 30311828 TM 23.06.2006 
Диплом спеціаліста

2021р. - 
0103233

Спеціальна освіта. 
Логопедія

154,500

6 10142691 877784 Миронюк Ілона Сергіївна 205177 B21 22.07.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0081906

Спеціальна освіта. 
Логопедія

154,750

14



7 9559925 877784 Мурдза Христина Василівна 131371 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0069922

Спеціальна освіта. 
Логопедія

168,000

8 10031785 877784 Пастушок Ірина Василівна 34562764 PB 27.06.2008 
Диплом спеціаліста

Спеціальна освіта. 
Логопедія

152,500

9 9611122 877784 Серикина Світлана Миколаївна 15049924 BC 30.06.2001 
Диплом спеціаліста

Спеціальна освіта. 
Логопедія

178,500

10 9847861 877784 Скляревська Таміла Вікторівна 24591149 PB 28.05.2004 
Диплом спеціаліста

Спеціальна освіта. 
Логопедія

190,000

11 9611727 877784 Смолярчук Оксана Євгеніївна 47648363 PB 30.06.2014 
Диплом магістра

Спеціальна освіта. 
Логопедія

180,000

12 9691217 877784 Тишкун Валентина Анатоліївна 45397091 PB 25.06.2013 
Диплом спеціаліста

Спеціальна освіта. 
Логопедія

171,500

13 9598511 877784 Швед Віта Миколаївна 43073764 PB 24.05.2012 
Диплом спеціаліста

Спеціальна освіта. 
Логопедія

147,750
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «17»  серпня 2021 року 
№ 177-09-01

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9847615 880547 Бобчук Андрій Петрович 27752710 PB 30.06.2005 
Диплом спеціаліста

Фізична культура і 
спорт

169,000

2 10014267 880547 Партем Вікторія Сергіївна 37424847 PB 30.06.2009 
Диплом спеціаліста

Фізична культура і 
спорт

150,400
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «17»  серпня 2021 року 
№ 177-09-01

023 Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9899469 877853

Кужель Оксана Дмитрівна 069616 C16 30.06.2016 
Диплом спеціаліста

Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація

136,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «17»  серпня 2021 року 
№ 177-09-01

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9839552 867445 Дитюк Ольга Федорівна 168865 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0055741

Хореографія 189,750

2 9837527 867445 Урус Вікторія Володимирівна 146826 B17 30.06.2017 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0048972

Хореографія 177,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «17»  серпня 2021 року 
№ 177-09-01

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9837671 834230 Бордун Наталія Романівна 168438 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0111840

Музичне мистецтво 175,250

2 10026201 834230 Перепелиця Світлана Василівна 203084 B21 09.07.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0115905

Музичне мистецтво 169,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «17»  серпня 2021 року 
№ 177-09-01

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9758733 877824 Столяр Василь Анатолійович 41542599 PB 26.06.2011 
Диплом спеціаліста

Музичне мистецтво 172,250
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «17»  серпня 2021 року 
№ 177-09-01

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9891289 837997 Баб`яр Анна Леонідівна 200579 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0053773

Сценічне мистецтво 131,500

2 9850313 837997 Жук Іван Володимирович 078712 C17 20.07.2017 
Диплом спеціаліста

Сценічне мистецтво 164,500

3 9880062 837997 Кисляк Дарина Сергіївна 188036 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0110151

Сценічне мистецтво 156,250

4 9888751 837997 Климюк Олена Ігорівна 150033 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0016689

Сценічне мистецтво 126,250

5 9841854 837997 Мулярчук Жанна Олександрівна 025812 M18 25.01.2018 
Диплом магістра

Сценічне мистецтво 173,750

6 9890354 837997 Мусько Олександра Валентинівна 200577 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0063870

Сценічне мистецтво 139,750
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7 9850125 837997 Федчук Юрій Георгійович 200582 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0085605

Сценічне мистецтво 161,750
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «17»  серпня 2021 року 
№ 177-09-01

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10032906 881450 Гочашвілі Ірина Зурабівна 050304 M20 31.01.2020 
Диплом магістра

Сценічне мистецтво 176,250
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «17»  серпня 2021 року 
№ 177-09-01

028 Менеджмент соціокультурної 
діяльності Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9854915 880644
Гумінський Яків Володимирович 194041 B20 30.06.2020 

Диплом бакалавра
2020р. - 
0101667

Менеджмент 
соціокультурної 
діяльності

163,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «17»  серпня 2021 року 
№ 177-09-01

035 Філологія/035.01 українська мова та 
література Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9312653 812371 Данілова Юлія Ігорівна 168887 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0055585

Українська мова та 
література

176,250
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «17»  серпня 2021 року 
№ 177-09-01

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

англійська
Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9665033 815899

Ільчук Ліліана Станіславівна 168884 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0078768

Сучасні філологічні 
студії (англійська та 
німецька мови): 
лінгвістика та 
перекладознавство, 
Сучасні філологічні 
студії (англійська та 
французька мови): 
лінгвістика та 
перекладознавство

170,750
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2 9919053 815899

Хомутовська Ірина Сергіївна 168879 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0071398

Сучасні філологічні 
студії (англійська та 
німецька мови): 
лінгвістика та 
перекладознавство, 
Сучасні філологічні 
студії (англійська та 
французька мови): 
лінгвістика та 
перекладознавство

162,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «17»  серпня 2021 року 
№ 177-09-01

051 Економіка Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9944793 863884 Вальковець Вікторія Валеріївна 093037 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0003793

Економічна 
кібернетика

166,250
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «17»  серпня 2021 року 
№ 177-09-01

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10129154 863318 Горохова Людмила Вікторівна 28035421 TM 30.06.2005 
Диплом спеціаліста

Політологія 188,500

2 9835992 863318 Додь Владислав Юрійович 093925 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0032196

Політологія 163,750

3 10121476 863318 Заглада Віктор Миколайович 16823896 TM 30.06.2001 
Диплом магістра

2021р. - 
0085291

Політологія 176,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «17»  серпня 2021 року 
№ 177-09-01

053 Психологія Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9975432 880406 Вінярська Маряна Любомирівна 39327855 BK 30.06.2010 
Диплом спеціаліста

Психологія 171,250

2 9967259 880406 Павлюк Ігор Геннадійович 104838 C16 30.06.2016 
Диплом спеціаліста

Психологія 160,000

3 9751721 880406 Хомюк Інна Ярославівна 013024 BC 30.05.1998 Диплом 
спеціаліста

Психологія 167,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «17»  серпня 2021 року 
№ 177-09-01

053 Психологія Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9901671 867352 Павлушенко Аня Миколаївна 202867 B21 09.07.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0000002

Психологія 171,750

2 9835937 867352 Романюк Ольга Василівна 227071 B19 30.06.2019 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0077960

Психологія 157,750
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «17»  серпня 2021 року 
№ 177-09-01

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10146979 835620 Вовк Сергій Володимирович 006612 KГ 28.06.1993 Диплом 
спеціаліста

Менеджмент 174,250

2 10037901 835620 Данилків Ганна Олександрівна 39059154 BA 18.06.2010 
Диплом спеціаліста

Менеджмент 180,250

3 10038253 835620 Данилків Юрій Степанович 001142 C21 07.04.2021 
Диплом спеціаліста

Менеджмент 173,250

4 10055090 835620 Дорощук Наталія Григорівна 151522 B16 25.06.2016 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0016722

Менеджмент 171,500

5 10120767 835620 Жданюк Василь Володимирович 026493 C16 17.06.2016 
Диплом спеціаліста

Менеджмент 163,000

6 10184059 835620 Іванюк Сергій Васильович 43238157 BA 01.06.2012 
Диплом спеціаліста

Менеджмент 173,500
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7 10019272 835620 Кухар Володимир Миколайович 063161 ЭB 01.07.1994 Диплом 
спеціаліста

Менеджмент 168,250

8 10018620 835620 Машталяр Василь Михайлович 22426640 BK 27.06.2003 
Диплом спеціаліста

Менеджмент 167,500

9 10030567 835620 Нестеренко Олександр Леонтійович 728645 PB 26.06.1987 Диплом 
спеціаліста

Менеджмент 172,000

10 10120411 835620 Павлюк Дмитро Петрович 45444526 PB 30.06.2013 
Диплом спеціаліста

Менеджмент 159,250

11 10197913 835620 Парух Олександр Вікторович 000726 ЛA 29.06.1998 Диплом 
спеціаліста

Менеджмент 168,250

12 10122197 835620 Паш Роман Миколайович 27420925 TE 23.06.2005 
Диплом спеціаліста

Менеджмент 165,250

13 10014970 835620 Прокопчук Альона Олександрівна 43467170 AP 30.05.2012 
Диплом спеціаліста

Менеджмент 164,000

14 10031924 835620 Чижевська Олена Олександрівна 066303 C15 25.06.2015 
Диплом спеціаліста

Менеджмент 180,250

15 10031405 835620 Чижевський Андрій Сергійович 056313 M16 30.12.2016 
Диплом магістра

Менеджмент 175,750

33



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «17»  серпня 2021 року 
№ 177-09-01

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9219752 835618
Кубай Любов Іванівна 239426 B19 30.06.2019 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0032753

Управління 
навчальним 
закладом

176,250

2 9298730 835618
Радзевич Юлія Юріївна 166376 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0106340

Управління 
навчальним 
закладом

173,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «17»  серпня 2021 року 
№ 177-09-01

091 Біологія Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10013742 863883 Тимошова Тетяна Михайлівна 203175 B21 09.07.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0058433

Біологія 160,250
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