
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 «30» вересня 2021 року №235-09-01

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Рівненський державний гуманітарний 
університет у 2021 році та рішення приймальної комісії від «30» вересня 2021 року, 
протокол №49,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» жовтня 2021 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 5 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 «30»  вересня 2021 року 
№ 235-09-01

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

№
 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 10278187 878028 Гавлішина Юлія Сергіївна 131379 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0132444

Дошкільна освіта 165,250

2 10273757 878028 Дацьо Анастасія Василівна 131373 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0127812

Дошкільна освіта 154,000

3 10275951 878028 Остапчук Марія Олександрівна 263550 B20 06.07.2020 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0118963

Дошкільна освіта 139,000

4 10280555 878028 Сардачук Ольга Юріївна 023944 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0002310

Дошкільна освіта 148,500

5 10273625 878028 Шельчук Мирослава Сергіївна 200396 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0136270

Дошкільна освіта 143,000
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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 «30»  вересня 2021 року 
№ 235-09-01

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

№
 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 10274494 877778 Герасимчук Юлія Миколаївна 202862 B21 09.07.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0123850

Початкова освіта 151,500

2 10269038 877778 Жирун Анна Володимирівна 050903 B21 16.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0081677

Початкова освіта 139,000

3 10267719 877778 Жирун Оксана Анатоліївна 203972 B21 09.07.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0057077

Початкова освіта 149,000

4 10269042 877778 Корнак Христина Іванівна 202861 B21 09.07.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0088400

Початкова освіта 154,000

5 10273731 877778 Манзик Лілія Федорівна 089806 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0134561

Початкова освіта 155,250

6 10273176 877778 Попко Дар`я Олександрівна 131610 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0121480

Початкова освіта 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 «30»  вересня 2021 року 
№ 235-09-01

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

(регіонального) бюджету

№
 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 10280466 810176
Осійчук Інна Іванівна 023885 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0134577

Середня освіта 
(Біологія та здоров'я 
людини)

158,250
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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 «30»  вересня 2021 року 
№ 235-09-01

014 Середня освіта/014.07 Географія Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 10271459 883612 Мойсієвич Валентина Володимирівна 180785 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0124257

Середня освіта 
(Географія)

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 «30»  вересня 2021 року 
№ 235-09-01

014 Середня освіта/014.15 Природничі 
науки Державна Магістр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 10280127 917233 Коханевич Ірина Іванівна 138499 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0128574

Середня освіта
(Природничі науки)

167,500
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