
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 «12» серпня 2021 року №425-07-01

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Рівненський державний гуманітарний 
університет у 2021 році та рішення приймальної комісії від «12» серпня 2021 року, 
протокол №29,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 12 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 «12»  серпня 2021 року 
№ 425-07-01

013 Початкова освіта 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 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 8812452 838020

Наумович Ольга Миколаївна 070127 E21 18.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0301186; 2021р. 
- 0301186

Початкова освіта, 
інклюзивна освіта, 
Початкова освіта, 
іноземна мова 
(англійська), 
Початкова освіта, 
інформатика, 
Початкова освіта, 
психологія

138,250
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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 «12»  серпня 2021 року 
№ 425-07-01

013 Початкова освіта 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 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 10157828 914113

Тимошкова Валентина Іванівна 044224 E21 24.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0336520; 2021р. 
- 0336520

Початкова освіта, 
інклюзивна освіта, 
Початкова освіта, 
іноземна мова 
(англійська), 
Початкова освіта, 
інформатика, 
Початкова освіта, 
психологія

137,750
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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 «12»  серпня 2021 року 
№ 425-07-01

014 Середня освіта/014.11 Фізична 
культура 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 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 9973564 813238
Сидорчик Іван Володимирович 044205 E21 24.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0379807; 2021р. 
- 0379807

Середня освіта 
(Фізична культура)

130,750
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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 «12»  серпня 2021 року 
№ 425-07-01

014 Середня освіта/014.13 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 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 9031523 812006
Колядич Оксана Вікторівна 108263 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0381519; 2021р. 
- 0381519

Середня освіта 
(Музичне 
мистецтво)

167,000

2 9160468 812006
Поліщук Наталія Віталіївна 097014 E21 29.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0304655; 2019р. 
- 0304655

Середня освіта 
(Музичне 
мистецтво)

159,500
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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 «12»  серпня 2021 року 
№ 425-07-01

024 Хореографія 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 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 9574558 837335
Занько Оксана Олександрівна 019883 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0111208; 2019р. 
- 0111208

Хореографія 140,750

2 9966686 837335
Косановський Ігор Денисович 083652 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0329390; 2019р. 
- 0329390

Хореографія 154,500

3 9841908 837335
Скакун Михайло Олександрович 088589 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0201094; 2019р. 
- 0201094

Хореографія 152,250
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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 «12»  серпня 2021 року 
№ 425-07-01

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 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 9686194 834232
Волошин Ігор Миколайович 079256 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0383835; 2021р. 
- 0383835

Музичне мистецтво 147,500

2 9707420 834232
Гушулей Марія Іллівна 088579 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0304899; 2021р. 
- 0304899

Музичне мистецтво 152,250

3 8722663 834232
Жданюк Василина Ігорівна 079248 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0373987; 2021р. 
- 0373987

Музичне мистецтво 148,250

4 9077244 834232
Кухарчук Юліанна Сергіївна 065851 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0128382; 2019р. 
- 0128382

Музичне мистецтво 165,500

6



5 9247196 834232
Литвинчук Анна Сергіївна 068938 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0373787; 2021р. 
- 0373787

Музичне мистецтво 162,250

6 9030026 834232
Потапчук Яна Русланівна 108256 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0378965; 2021р. 
- 0378965

Музичне мистецтво 161,750

7 9059600 834232
Туркаленко Володимир Сергійович 079259 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0373559; 2021р. 
- 0373559

Музичне мистецтво 154,500

8 9699542 834232
Чокан Олександр Костянтинович 088576 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0378473; 2021р. 
- 0378473

Музичне мистецтво 158,500

9 9702921 834232
Штефуряк Ілля Георгійович 088582 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0201655; 2021р. 
- 0376784

Музичне мистецтво 148,250

10 9716115 834232
Яцуляк Юліан Вікторович 067858 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0339177; 2019р. 
- 0339177

Музичне мистецтво 151,750
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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 «12»  серпня 2021 року 
№ 425-07-01

028 Менеджмент соціокультурної 
діяльності 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 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 9295383 836077
Рубан Михайло Дмитрович 089218 E21 26.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0331770; 2021р. 
- 0331770

Менеджмент 
соціокультурної 
діяльності

151,250
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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 «12»  серпня 2021 року 
№ 425-07-01

075 Маркетинг 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 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 9577277 880555
Коханюк Максим Ігорович 100073 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0133821; 2019р. 
- 0133821

Маркетинг 150,750
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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 «12»  серпня 2021 року 
№ 425-07-01

104 Фізика та астрономія 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 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 10129889 838220
Сидонець Микола Миколайович 044207 E21 24.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0383320; 2021р. 
- 0383320

Фізика та 
астрономія

163,750
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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 «12»  серпня 2021 року 
№ 425-07-01

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 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 9700866 821900
Вовчок Владіслав Михайлович 045517 E21 28.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0101614; 2019р. 
- 0101614

Фізична терапія 138,500

2 9704456 821900
Кормош Крістіан Тіборович 045516 E21 28.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0102693; 2019р. 
- 0102693

Фізична терапія 155,500

3 9238438 821900
Новак Богдана Костянтинівна 058476 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0105141; 2019р. 
- 0105141

Фізична терапія 154,750

4 9259639 821900
Романюк Марина Миколаївна 098066 E21 26.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0340988; 2021р. 
- 0340988

Фізична терапія 161,000
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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 «12»  серпня 2021 року 
№ 425-07-01

231 Соціальна робота 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 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 9087667 837988
Божок Анастасія Ігорівна 069896 E21 18.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0075182; 2019р. 
- 0075182

Соціальна робота 155,500

2 9692740 837988
Гульчук Олександра Олегівна 069897 E21 18.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0074756; 2019р. 
- 0074756

Соціальна робота 147,500
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