
_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

                                         Усна __________               ____ Фахове випробування _______ 
                    (форма вступного випробування)                              (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція  Середня освіта (фізична культура)____________________________ 

Спеціальність 014.11 Середня освіта (фізична культура)______________________________  

Освітня програма    Середня освіта (фізична культура)________________________________ 

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр________________________________     

           (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_24_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування _________________________________________________  

  

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 2 

1 Новак Ангеліна Віталіївна 

2 Моторко Ірина Григорівна 

    3 Михайлишин Роман Русланович 

4 Остаповець Микола Костянтинович 

5 Волчецький Роман  Сергійович 

6 Сидорчик Іван Володимирович 

7 Полюхович Євгеній Миколайович 

8 Сорока Антон Володимирович 

9 Титечко Андрій Володимирович 

10 Пилипчук Валентин Володимирович   

11 Наконечний Олександр Анатолійович 

12 Кашецька Зоряна Олександрівна 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

_______           Левчук В.В. 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

___________________ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 

 

 

 

 

 



_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

                                         Усна __________               ____ Фахове випробування _______ 
                    (форма вступного випробування)                              (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція  Середня освіта (фізична культура)____________________________ 

Спеціальність 014.11 Середня освіта (фізична культура)______________________________  

Освітня програма    Середня освіта (фізична культура)________________________________ 

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр________________________________     

           (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_24_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування _________________________________________________  

  

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 2 

1 Моторко Ірина Григорівна 

2 Гарбар Світлана Петрівна 

    3 Наконечний Олександр Анатолійович 

4 Валько Владислав Олександрович 

5 Сорока Антон Володимирович 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

__________    Левчук В.В. 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

___________________ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 
 

  



_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

                                         Усна __________               ____ Фахове випробування _______ 
                    (форма вступного випробування)                              (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція  Фізична культура і спорт____________________________________ 

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт                     ______________________________  

Освітня програма    Фізична культура і спорт_______________________________________ 

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр________________________________     

           (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_24_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування _________________________________________________  

  

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 2 

1 Титечко Андрій Володимирович 

2 Родінчук Микола Володимирович 

    3 Поліщук Адріан Сальваторович 

4 Сидорчик Іван Володимирович 

5 Полюхович Євгеній Миколайович 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

________          Левчук В.В. 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

___________________ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 
 

  



_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

                                         Усна __________               ____ Фахове випробування _______ 
                    (форма вступного випробування)                              (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція  Фізична культура і спорт____________________________________ 

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт                     ______________________________  

Освітня програма    Фізична культура і спорт_______________________________________ 

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр________________________________     

           (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_24_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування _________________________________________________  

  

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 2 

1 Іванюк Юрій Анатолійович 

2 Романюк Марина Миколаївна 

    3 Гарбар Світлана Петрівна 

4 Захарчук Тетяна Миколаївна 

5 Громик Ірина Ігорівна 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

_________       Левчук В.В. 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

___________________ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 
 

  



_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

_______________Усне___________                     _____Фахове випробування  __________ 
                    (форма вступного випробування)                                      (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція ____________Середня освіта (Музичне мистецтво) ______________ 

Спеціальність________________________014 Середня освіта __________________________ 

Освітня програма_________________Середня освіта (Музичне мистецтво) ______________ 

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр________________________________     

           (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_24_» липня 2021 року 

Початок вступного випробування ___9:00__________________________________________ 

  

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 2 

1 Колядич Оксана Вікторівна 

2 Єфимець Діана Сергіївна 

3 Поліщук Наталія Віталіївна 

4 Москвич Маргарита Олександрівна 

5 Рибін Анастасія Сергіївна 

6 Качановська Марія Олександрівна 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

_______________________ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

___________________ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 

 

 

 

 

 

 



_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

_________________Усне_____                     _________Фахове випробування___________ 
                    (форма вступного випробування)                                      (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція ____________Середня освіта (Музичне мистецтво) ______________ 

Спеціальність________________014 Середня освіта _________________________________ 

Освітня програма________________Середня освіта (Музичне мистецтво) ______________ 

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр________________________________     

           (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «24» липня 2021 року 

Початок вступного випробування ___14:30__________________________________________ 

  

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 2 

1 Кошелюк Ярослава Анатоліївна 

2 Хомічук Тетяна Віталіївна 

3 Жеревчук Анастасія Ігорівна 

4 Тофель Іван Олегович 
5 Єфимець Діана Сергіївна 

6 Злидник Соломія-Вікторія Русланівна 

7 Рибін Анастасія Сергіївна  

8 Климюк Аліна Володимирівна 
9 Годунко Юлія Олександрівна  

10 Корчинський Віталій Михайлович 
  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

_______________________ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

___________________ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 
 

 

 

  



_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                   

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

__________Усна_______________                     ____Фахове випробування____ 
                    (форма вступного випробування)                                      (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція___Музичне мистецтво__________________________ _____________ 

Спеціальність__025 Музичне мистецтво _____________________________________________ 

Освітня програма___________ _____________________________________________________  

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр__________________________________ 

               (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_24_» _липня_ 2021 року 

Початок вступного випробування __9
00

 _____________________________________________ 

  

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 2 

1 Якуб’як Микола Романович 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

_______________________ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

___________________ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 
 

  



_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                   

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

__________Усна_______________                     ____Фахове випробування____ 
                    (форма вступного випробування)                                      (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція___Музичне мистецтво__________________________ _____________ 

Спеціальність__025 Музичне мистецтво _____________________________________________ 

Освітня програма___________ _____________________________________________________  

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр__________________________________ 

               (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_24_» _липня_ 2021 року 

Початок вступного випробування __9
00

 _____________________________________________ 

  

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 2 

1 Новак Юлія Володимирівна 

2 Жданюк Василина Ігорівна 

3 Петренко Анна Сергіївна 

4 Приймак Тетяна Геннадіївна 

5 Потапчук Яна Русланівна 

6 Присакару Надія Костянтинівна 

7 Циганюк Марія Василівна 

8 Іванческул Вікторія Володимирівна 

9 Будний Олександр Михайлович 

10 Литвинчук Анна Сергіївна 

11 Хомич Ірина Ігорівна 

12 Качановська Марія Олександрівна 

13 Хшановська Зорислава Ігорівна 

14 Волошин Ігор Миколайович 

15 Чокан Олександр Костянтинович 

16 Штефуряк Ілля Георгійович 

17 Гушулей Марія Іллівна 

18 Яцуляк Юліан Вікторович 

19 Страшнюк Віталіна Вікторівна 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

_______________________ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

___________________ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 

 

  



_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                   

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

__________Усна_______________                     ____Фахове випробування____ 
                    (форма вступного випробування)                                      (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція___Музичне мистецтво__________________________ _____________ 

Спеціальність__025 Музичне мистецтво _____________________________________________ 

Освітня програма___________ _____________________________________________________  

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр__________________________________ 

               (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_24_» _липня_ 2021 року 

Початок вступного випробування __14
30

 _____________________________________________ 

  

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 2 

1 Павлів Діана Богданівна 

2 Патлика Ніна Ярославівна 

3 Кохан Вікторія Миколаївна 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

_______________________ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

___________________ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 
 

  



_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                   

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

__________Усна_______________                     ____Фахове випробування____ 
                    (форма вступного випробування)                                      (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція___Музичне мистецтво__________________________ _____________ 

Спеціальність__025 Музичне мистецтво _____________________________________________ 

Освітня програма___________ _____________________________________________________  

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр__________________________________ 

               (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_24_» _липня_ 2021 року 

Початок вступного випробування __14
30

 _____________________________________________ 

  

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 2 

1 Злидник Соломія-Вікторія Русланівна 

2 Гуменюк Наталія Володимирівна 

3 Мудра Юлія Володимирівна 

4 Конюшек Софія Сергіївна 

5 Синицька Христина Юріївна 

6 Цвик Владислав Вікторович 

7 Гургач Олег Ігорович 

8 Трофимчук Олена Юріївна 

9 Жура Віктор Вікторович 

10 Іванческул Вікторія Володимирівна 

11 Соколовська Наталія Володимирівна 

12 Хомич Ірина Ігорівна 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

_______________________ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

___________________ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 
 

  



_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

   _______усний                     ________                     _ Фахове випробування (політологія)  
                    (форма вступного випробування)                                      (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція__052 Політологія                                         _______________________ 

Спеціальність_________052 Політологія                                          

Освітня програма___________ ___________________________________________________  

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр________________________________     

           (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_24_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування ___9.00 год. ______________________________________  

  

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 2 

1 Вишневська Валентина Юріївна 

2 Подобрій Денис Ігорович 

    3  

4  

5  
  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

_______________________ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

___________________ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 
 

  



_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

   _______усний                     ________                     _ Фахове випробування (політологія)  
                    (форма вступного випробування)                                      (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція__052 Політологія                                         _______________________ 

Спеціальність 052 Політологія                     _________________________________________ 

Освітня програма___________ ___________________________________________________  

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр________________________________     

           (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_24_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування ___9.00 год. ______________________________________  

  

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 2 

1 Терещук Юлія Петрівна 

2  

    3  

4  

5  
  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

_______________________ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

___________________ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 
 

  



_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

                                Усна                                                          Фахове випробування______    
                    (форма вступного випробування)                                      (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція_____Менеджмент соціокультурної діяльності____________________ 

Спеціальність_______028_ Менеджмент соціокультурної діяльності ______ 

Освітня програма__________ Менеджмент соціокультурної діяльності ___________   

  

Ступінь вищої освіти __________бакалавр_(нормативний строк, 2 р.10 м.)   

            (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_24_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування ___________14
00

_____________________________  

  

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 
Жеревчук Анастасія Ігорівна   

2 
Виннічук Марія Миколаївна    

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

____________Левчук В. В.  
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

____________Марчук Г. В. 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 
 

 

  



_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

                                Усна                                                          Фахове випробування______    
                    (форма вступного випробування)                                      (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція_____Менеджмент соціокультурної діяльності____________________ 

Спеціальність_______028_ Менеджмент соціокультурної діяльності ______ 

Освітня програма__________ Менеджмент соціокультурної діяльності ___________   

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр________________________________     

           (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_24_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування ___________14
00

_____________________________  

  

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 
Лоскучерявий Євгеній Андрійович 

2 
Бондаренко Марія Ігорівна  

3 
Гунько Аліна Василівна  

4 
Амброс Марія  Володимирівна 

5 
Бокало Соломія Степанівна  

6 
Бей Анастасія Андріївна  

7 
Змроць Оксана Ігорівна  

8 
Щербенюк Максим Ігорович  

9 
Кузик Ірина Зеновіївна   

10 
Кохан Вікторія Миколаївна 

11 
Кримінська Марія Ігорівна 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

____________Левчук В. В.  
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

____________Марчук Г. В. 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 
 



_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

                                Усна                                                          Фахове випробування______    
                    (форма вступного випробування)                                      (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція_____Менеджмент соціокультурної діяльності____________________ 

Спеціальність_______028_ Менеджмент соціокультурної діяльності ______ 

Освітня програма__________ Менеджмент соціокультурної діяльності ___________   

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр________________________________     

           (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_24_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування ___________9
00

_____________________________  

  

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 Змроць Оксана Ігорівна 

2 Рубан Михайло Дмитрович 

3 Бей Анастасія Андріївна 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

____________Левчук В. В.  
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

____________Марчук Г. В. 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 
 

 

 

  



_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

                                Усна                                                          Фахове випробування______    
                    (форма вступного випробування)                                      (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція_____Музеєзнавство, пам’яткознавство________________________ _ 

Спеціальність_______027________ Музеєзнавство, пам’яткознавство _ ______________ 

Освітня програма__________ Музеєзнавство, пам’яткознавство _ _______________   

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр________________________________     

           (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_24_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування ___________9
00

_____________________________  

  

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 Гунько Аліна Василівна  

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

____________Левчук В. В.  
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

____________Марчук Г. В. 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 

 

 

  



 

_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

   _______усний                     ________                     _ Фахове випробування (економіка)  
                    (форма вступного випробування)                                      (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція__051 Економіка. Економічна кібернетика_______________________ 

Спеціальність_________051 Економіка ____________________________________________ 

Освітня програма___________ ___________________________________________________  

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр________________________________     

           (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_24_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування ___9.00 год. ______________________________________  

  

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 2 

1 Величко Станіслав Вікторович 

2 Терещук Юлія Петрівна 

    3 Кравчук Лілія Володимирівна 

4  

5  
  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

_______________________ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

___________________ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 

 

  



_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

   _______усний                     ________                     _ Фахове випробування (економіка)  
                    (форма вступного випробування)                                      (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція__051 Економіка. Економічна кібернетика_______________________ 

Спеціальність_________051 Економіка ____________________________________________ 

Освітня програма___________ ___________________________________________________  

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр________________________________     

           (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_24_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування ___14.30 год. ______________________________________  

  

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 2 

1 Величко Станіслав Вікторович 

2 Кулиба Руслана Борисівна 

    3  

4  

5  
  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

_______________________ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

___________________ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 
 

  



 

_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

   _______усний                     ________                     _ Фахове випробування (маркетинг)  
                    (форма вступного випробування)                                      (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція__075 Маркетинг                                         _______________________ 

Спеціальність_________075 Маркетинг____________________________________________ 

Освітня програма___________ ___________________________________________________  

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр________________________________     

           (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_24_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування ___9.00 год. ______________________________________  

  

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 2 

1 Величко Станіслав Вікторович 

2 Терещук Юлія Петрівна 

    3 Кравчук Лілія Володимирівна 

4 Коханюк Максим Ігорович 

5  
  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

_______________________ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

___________________ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 
 

  



_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

   _______усний                     ________                     _ Фахове випробування (економіка)  
                    (форма вступного випробування)                                      (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція__075 Маркетинг                                         _______________________ 

Спеціальність_________075 Маркетинг____________________________________________ 

Освітня програма___________ ___________________________________________________  

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр________________________________     

           (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_24_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування ___14.30 год. ______________________________________  

  

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 2 

1 Величко Станіслав Вікторович 

2 Терещук Юлія Петрівна 

    3 Давидюк Олена Сергіївна 

4 Вельгун Тетяна Леонідівна 

5  
  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

_______________________ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

___________________ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 
 

  



_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

   _______ усний_______              Фахове випробування (математика)____  
                    (форма вступного випробування)                (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція_________________________________________________________ 

Спеціальність____014.04 Середня освіта (Математика)________________________________ 

Освітня програма___ __ Середня освіта. (Математика)_________________________  

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр________________________________     

           (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група___________________ 

Дата проведення вступного випробування «_24_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування _________________________________________________  

  

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 2 

1 
Кухоцька Валерія Олексіївна  

2 
Наумович Юлія Олександрівна 

3 
Сірак Андрій Юрійович 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

_______________________ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

____________ Марчук Г.В. 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 
 

 

  



_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

   _______ усний________Фахове випробування (інформаційні технології)____  
                    (форма вступного випробування)                (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція_________________________________________________________ 

Спеціальність____014.09 Середня освіта (Інформатика)________________________________ 

Освітня програма___ __ Середня освіта (Інформатика)_________________________  

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр________________________________     

           (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група___________________ 

Дата проведення вступного випробування «_24_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування _________________________________________________  

  

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 2 

1 Михальчук Діана Юріївна 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

_______________________ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

__________ Марчук Г.В. 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 

 

 

 

 

 

 

  



_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

   _______ усний___________Фахове випробування (прикладна математика)____  
                    (форма вступного випробування)                (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція_________________________________________________________ 

Спеціальність____113 Прикладна математика________________________________ 

Освітня програма___ __ Прикладна математика  

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр________________________________     

           (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група___________________ 

Дата проведення вступного випробування «_24_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування _________________________________________________  

  

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 2 

1 Махобей Вадим Вячеславович 

2 Харечко Дмитро Михайлович 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

_______________________ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

____________ Марчук Г.В. 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 
 

 

 

 

  



_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

   _______ усний___________Фахове випробування (інформаційні технології)____  
                    (форма вступного випробування)                (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція_________________________________________________________ 

Спеціальність____015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)____________________ 

Освітня програма___ __ Професійна освіта (Цифрові технології)____________________ 

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр________________________________     

           (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група___________________ 

Дата проведення вступного випробування «_24_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування _________________________________________________  

  

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 2 

1 Кухоцька  Валерія Олексіївна 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

_______________________ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

___________ Марчук Г.В. 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

   _______Усний                      Фахове випробування______Основи виробництва_________  
                    (форма вступного випробування)                (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція_________________________________________________________ 

Спеціальність____014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)_____________ 

Освітня програма___ __ Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр________________________________     

           (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група___________________ 

Дата проведення вступного випробування «_24_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування _________________________________________________  

  

  

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 2 

1 Сидонець Микола Миколайович  

2 Баранчук Віктор Вікторович 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

_______________________ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

___________________ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021року 

 

 

  



Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: заочна, денна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

   ____Усний               ___Фахове випробування________Основи виробництва_________  
                    (форма вступного випробування)                (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція_________________________________________________________ 

Спеціальність____014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)_____________ 

Освітня програма___ __ Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр________________________________     

           (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група___________________ 

Дата проведення вступного випробування «_24_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування _________________________________________________  

  

  

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 2 

1 Дзюбак Валентина Іванівна 

2 Ковальчук Ольга Василівна  

3 Прозапас Катерина Вікторівна 

4 Жук Галина Ігорівна 

5 Дробуш Діана Володимирівна 

6 Рожко Тетяна Миколаївна 

7 Тарасюк Діана Валерівна 

8 Киричик Катерина Михайлівна 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

_______________________ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

___________________ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021року 
 

 

  



Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: заочна, денна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

   __Усний           _____Фахове випробування_________________Фізика_________  
                    (форма вступного випробування)                (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція_________________________________________________________ 

Спеціальність____104 Фізика иа астрономія___________________________ 

Освітня програма___ __ Фізика иа астрономія__________________________ 

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр________________________________     

           (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група___________________ 

Дата проведення вступного випробування «_24_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування _________________________________________________  

  

  

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 2 

1 Сидонець Микола миколайович  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

_______________________ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

___________________ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021року 
 

 

  



_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

   __Усний                          _____Фахове випробування_________________Фізика_________  
                    (форма вступного випробування)                (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція_________________________________________________________ 

Спеціальність____014.08 Середня освіта (Фізика)______________________ 

Освітня програма___ __ Середня освіта (Фізика)______________________ 

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр________________________________     

           (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група___________________ 

Дата проведення вступного випробування «_24_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування _________________________________________________  

  

  

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 2 

1 Сірак Андрій Юрійович  

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

_______________________ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

___________________ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 

 

 

 

 

 

 

  



_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

     _______Усний________                                    Фахове випробування (Географія)  
     (форма вступного випробування)                                           (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція__ Середня освіта (Географія)                ________________________ 

Спеціальність_014.07 Середня освіта (Географія)      _______________________________ 

Освітня програма_  Середня освіта (Географія)  ___________________________________  

  

Ступінь вищої освіти______________________бакалавр__________________              

                             (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_24_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування _9:00
______________________________________________  

  

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 2 

1 Гнатюк Софія Андріївна 

2 Старжинська Ольга Вікторівна 

    3 Касянчик Альона Володимирівна 

4  

5  

6  

7  

8  
  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

_______________________ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

___________________ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 

 

  



_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

     _______Усний________                                    Фахове випробування (Географія)  
     (форма вступного випробування)                                           (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція__ Середня освіта (Географія)                ________________________ 

Спеціальність_014.07 Середня освіта (Географія)      _______________________________ 

Освітня програма_  Середня освіта (Географія)  ___________________________________  

  

Ступінь вищої освіти______________________бакалавр__________________              

                             (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_24_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування _9:00
______________________________________________  

  

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 2 

1 Касянчик Альона Володимирівна 

2  

    3  

4  

5  

6  

7  

8  
  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

_______________________ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

___________________ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 

 

  



_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

                     Усний________                                Фахове випробування (Географія)  
   (форма вступного випробування)                                            (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція__Середня освіта (Географія)                ________________________  

Спеціальність______014.07 Середня освіта (Географія)______________________________ 

Освітня програма_      Середня освіта (Географія)___________________________________  

  

Ступінь вищої освіти______________________бакалавр__________________              

                             (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_24_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування 

_14:30
______________________________________________  

  

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 2 

1 Богданець Вікторія Сергіївна 

2 Дмитрук Софія Михайлівна 

    3 Касянчик Альона Володимирівна 

4 Старжинська Ольга Вікторівна 

5  
  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

_______________________ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

___________________ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 

 

 

 

  



_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

   _______Усний________              Фахове випробування (Історія та теорія соціальної роботи)  
(форма вступного випробування)                                                 (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція__Соціальна робота                _____________________________ 

Спеціальність______231 Соціальна робота       _____________________________________ 

Освітня програма_      Соціальна педагогіка________________________________________  

  

Ступінь вищої освіти______________________бакалавр__________________              

                             (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_24_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування _9:00
______________________________________________  

  

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 2 

1 Абрамян Світлана Артурівна 

2 Божок Анастасія Ігорівна 

    3 Гульчук Олександра Олегівна 

4 Деркач Дарина Олегівна 

5 Ігнат Анастасія Тарасівна 

6 Когут Наталія Ігорівна 

7 Кособуцька Анастасія Сергіївна 

8 Швець Ольга Василівна 
  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

_______________________ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

___________________ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 

 

  



_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

   _______Усний________              Фахове випробування (Історія та теорія соціальної роботи)  
(форма вступного випробування)                                                  (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція__Соціальна робота                _____________________________ 

Спеціальність______231 Соціальна робота       _____________________________________ 

Освітня програма_      Соціальна педагогіка________________________________________  

  

Ступінь вищої освіти______________________бакалавр__________________              

                             (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_24_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування 

_14:30
______________________________________________  

  

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 2 

1 Бірюк Анастасія Ігорівна 

2 Кулиба Руслана Борисівна 

    3 Редько Дарина Богданівна 

4 Фесюк Аделіна Богданівна 

5 Смітюх Альона Геннадіївна 

6 Савицька Світлана Миколаївна 
  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

_______________________ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

___________________ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 

 

 

  



_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

              _______Усна________                                      _____Фахове випробування__  
               (форма вступного випробування)                                      (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція_  Середня освіта. Українська мова і література(Психологія; Історія) (1 

курс. 1 рік 10 ___________________________ _____________________________ 

Спеціальність__014.01 Середня освіта (Українська мова і література)___________ 

Освітня програма  Середня освіта. Українська мова і література (Психологія; Історія)  

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр________________________________     

           (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_24_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування ____9:00_______________________________________  

  

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 Вишневська Валентина Юріївна       155 
2 Грицаюк Тетяна Андріївна    150 

  3 Кособуцька Анастасія Сергіївна     - 
4 Любитовець Любов Георгіївна      - 
5 Підгайна Світлана Соловеївна          150 
6 Пилипчук Валентин Володимирович    - 

7 Поліщук Юлія Олексіївна            150 

8 Семигута Дарина Михайлівна          180 

9 Шафар Даніела Іванівна      - 

10 Щепанська Марія Володимирівна       175 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

_______________________ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

___________________ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 
 

 

 

 

 

 

 



_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

             _______Усна________                                ________Фахове випробування________ 
          (форма вступного випробування)                                        (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція_ Середня освіта. Українська мова та література (1 курс.1 рік 10 міс.)   

Спеціальність__014.01 Середня освіта (Українська мова і література)___________ 

Освітня програма  Середня освіта. Українська мова і література    ______________ 

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр________________________________     

           (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_24_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування ____14:30_______________________________________  

  

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 Богданець Вікторія Сергіївна        160 

2 Бусь Іванна Миколаївна                172 
  3 Гамза Юлія Сергіївна                 172 
4 Глущик Анастасія Олександрівна         - 
5 Гурин Юлія Сергіївна            165 
6 Захарчук Інна Іванівна         160 

7 Захарчук Ольга Василівна           175 

8 Карпук Анастасія Сергіївна          - 

9 Можейко Ангеліна Юріївна          170 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

_______________________ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

___________________ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 
 

 

 

 

 

 

 

 



_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

             _______Усна________                                ________Фахове випробування________ 
          (форма вступного випробування)                                        (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція Філологія. Германські мови та література (переклад включно), перша 

- англійська (1 курс.1 рік 10 міс.)_______________________________________   

Спеціальність035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська 

Освітня програма     Переклад (англійська та німецька мови)  ______________ 

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр________________________________     

           (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_24_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування ____09:00_______________________________________  

  

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1  Козловська Мирослава Миколаївна     - 

2  Круглій Марія Вікторівна          - 
  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

_______________________ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

___________________ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

             _______Усна________                                ________Фахове випробування________ 
          (форма вступного випробування)                                        (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція_  Середня освіта. Англійська мова і література (Друга іноземна мова; 

Психологія) (1 курс.1 рік 10 міс.)_______________________________________   

Спеціальність 014.021 Середня освіта. Англійська мова і література ____________ 

Освітня програма     Середня освіта (мова і література (англійська), психологія)   _____ 

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр________________________________     

           (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_24_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування ____14:30_______________________________________  

  

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 Бордеану Аліна Сергіївна                   - 
2 Вишневська Ангеліна Русланівна           150 

3 Воробель Ніна Володимирівна           160 

4 Данильчук Наталія Федорівна           - 

5 Ільницька Андріана Петрівна                - 

6 Королюк Оксана Миколаївна              120 

7 Красненко Олеся Олександрівна        - 

8 Легка Мирослава Станіславівна        - 

9 Лищун Катерина Вікторівна             150 

10 Лужанська Анна Сергіївна             160 

11 Старжинська Ольга Вікторівна           100 

12 Хомич Ірина Олександрівна        - 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

_______________________ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

___________________ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 
 

 

 



Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

             _______Усна________                                ________Фахове випробування________ 
          (форма вступного випробування)                                        (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція_  Середня освіта. Німецька мова і література (Друга іноземна мова; 

Психологія) (1 курс.1 рік 10 міс.)_______________________________________   

Спеціальність 014.022 Середня освіта. Німецька мова і література ____________ 

Освітня програма     Середня освіта (мова і література (німецька), психологія)   _____ 

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр________________________________     

           (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_24_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування ____14:30_______________________________________  

  

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 Кузьмич Ілона Володимирівна            140 
2  Запорожець Орина Павлівна            - 

3  Мартинюк Зоя Володимирівна                  120 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

_______________________ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

___________________ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

             _______Усна________                                ________Фахове випробування________ 
          (форма вступного випробування)                                        (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція Філологія. Германські мови та література (переклад включно), перша 

- німецька (1 курс.1 рік 10 міс.)_______________________________________   

Спеціальність 035.043 германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька 

Освітня програма     )  ______________ Переклад (німецька та англійська мови

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр________________________________     

           (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_24_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування ____09:00_______________________________________  

  

 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1   Базака Анастасія Олександрівна              122 

2  Запорожець Орина Павлівна          - 
  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

_______________________ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

___________________ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

             _______Усна________                                ________Фахове випробування________ 
          (форма вступного випробування)                                        (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція Філологія. Германські мови та література (переклад включно), перша 

- англійська (1 курс.1 рік 10 міс.)_______________________________________   

Спеціальність 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська 

Освітня програма     )  ______________ Переклад (англійська та німецька мови

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр________________________________     

           (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_24_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування ____09:00_______________________________________  

  

 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 Вишневська Ангеліна Русланівна          157 

2 Лищун Катерина Вікторівна           - 

3 Лужанська Анна Сергіївна             - 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

_______________________ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

___________________ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 
 

 

 

  



_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

                             Усна__________                                            Фахове випробування 
                    (форма вступного випробування)                                      (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція_______________Сценічне мистецтво_______ ____________________ 

Спеціальність________________ _    _026 Сценічне мистецтво__________________________ 

Освітня програма___________ ________ Сценічне мистецтво___________________________ 

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр________________________________     

           (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_24_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування _________________________________________________  

  

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 2 

1 Лоскучерявий Євгеній Андрійович 

2 Гуринчук Катерина Володимирівна 

3 Шматлай Анастасія Сергіївна 

4 Сушко Ігор Володимирович 

5 Салюк Карина Василівна 

6 Гунько Аліна Василівна 

7 Павлишева Тетяна Василівна 
  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

_______________________ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

___________________ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 

 

  



_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

   ____                   Усна                                                         __Фахове випробування              
                    (форма вступного випробування)                                      (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція_______________Сценічне мистецтво_______ ____________________ 

Спеціальність________________ _    _026 Сценічне мистецтво__________________________ 

Освітня програма___________ ________ Сценічне мистецтво___________________________ 

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр________________________________     

           (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_24_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування _________________________________________________  

  

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 2 

1 Ошурко Діана Юріївна 
  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

_______________________ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

___________________ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 
 

  



_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

                      Усна ________                                                    Фахове випробування  
  (форма вступного випробування)                                                         (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція_______________Сценічне мистецтво_______ ____________________ 

Спеціальність________________ _    _026 Сценічне мистецтво__________________________ 

Освітня програма___________ ________ Сценічне мистецтво___________________________ 

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр________________________________     

           (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_24_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування _________________________________________________  

  

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 2 

1 Салюк Карина Василівна 
  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

_______________________ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

___________________ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 
 

  



_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

   _______           Усна__________________      __________Фахове випробуваня________  
                    (форма вступного випробування)                                      (назва вступного випробування) 
 

Конкурсна пропозиція__________________Хореографія__ ___________________________ 

Спеціальність_________                             024 Хореографія____________________________ 

Освітня програма___________ __________ Хореографія______________________________ 

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр________________________________     

           (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_24_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування _________________________________________________  

  

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 2 

1 Філіпчук Наталія Олександрівна 

2 Яневич Ілона Миколаївна 

    3 Петрик Юліан Володимирович 

4 Грідель Марина Олегівна 

5 Михалінчик Олена Василівна 

6 Гіюк Анастасія Анатоліївна 

7 Швець Анна-Марія Михайлівна 

8 Скакун Михайло Олександрович 

9 Максимчук Маріна Валеріївна 

10 Рижа Олександра Михайлівна 

11 Сороцька Уляна Іванівна 

12 Бугерчук Ірина Олегівна 

13 Пархоменко Назар Сергійович 

14 Терлецька Вікторія Валеріївна 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

_______________________ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

___________________ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 
 

  



_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

   _______________Усна________                            ______Фахове випробування_______          
                    (форма вступного випробування)                                    (назва вступного випробування) 
 

Конкурсна пропозиція__________________Хореографія__ ___________________________ 

Спеціальність_________                             024 Хореографія____________________________ 

Освітня програма___________ __________ Хореографія______________________________ 

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр________________________________     

           (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_24_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування _________________________________________________  

  

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 2 

1 Андросюк Дар`я Олександрівна 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

_______________________ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

___________________ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 
 

  



_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

   _______________Усно_________________               ____Фахове випробування _______    
                    (форма вступного випробування)                                      (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція________________Хореографія_______________________________ 

Спеціальність_______________            024 Хореографія______________________________ 

Освітня програма___________ _________Хореографія_______________________________  

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр________________________________     

           (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_24_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування _________________________________________________  

  

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 Романовський Дмитро Васильович 

2 Скакун Михайло Олександрович 

3 Занько Оксана Олександрівна 

    4 Колпакова Каріна Віталіївна 

5 Косановський Ігор Денисович 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

_______________________ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

___________________ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 

 

  



_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

   _______Фахове випробування________                     _______________________________  
                    (форма вступного випробування)                                      (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція_023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація   

Спеціальність_023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація_   

Освітня програма  ____ Образотворче та декоративне мистецтво _______   

  

Ступінь вищої освіти __________ бакалавр (нормативний строк навчання 2 роки 10 місяців)        

   (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_24_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування _________________________________________________  

  

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 2 

1 
 Гисюк Дарина Ігорівна 

2 
Мельник Іванна Миколаївна 

 

 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

_______________________ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

___________________ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 
 

  



_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

   _______Фахове випробування________                     _______________________________  
                    (форма вступного випробування)                                      (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція_023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація   

Спеціальність_023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація_   

Освітня програма  ____ Образотворче та декоративне мистецтво _______   

  

Ступінь вищої освіти __________ бакалавр (нормативний строк навчання 2 роки 10 місяців)        

   (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_24_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування _________________________________________________  

  

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 2 

1 
 Гисюк Дарина Ігорівна 

2 
 Токарев Владислав Денисович 

    3 
 Мельник Анна Андріївна  

4 
 Мельник Іванна Миколаївна 

 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

_______________________ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

___________________ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 
 

  



_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

   _______Фахове випробування________                     _______________________________  
                    (форма вступного випробування)                                      (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція_023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація   

Спеціальність_023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація_   

Освітня програма  ____ Образотворче та декоративне мистецтво _______   

  

Ступінь вищої освіти ___ бакалавр (скорочений строк навчання 1 рік 10 місяців)____ 

                (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_24_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування _________________________________________________  

  

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 2 

1 
Романич Мар’ян Васильович  

2 
Братійчук Дарія Віталіївна 

    3 
Якобчук Аделіна Валентинівна 

4 
Морозюк Ольга Миколаївна 

5 
Хильчук Карина Романівна 

 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

_______________________ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

___________________ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 
 

 

  



_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                   

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

__________Усна_______________                     ____Фахове випробування____ 
                    (форма вступного випробування)                                      (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція___Музичне мистецтво__________________________ _____________ 

Спеціальність__025 Музичне мистецтво _____________________________________________ 

Освітня програма___________ _____________________________________________________  

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр__________________________________ 

               (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_25_» _липня_ 2021 року 

Початок вступного випробування __14
30

 _____________________________________________ 

  

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 2 

1 Федорук Ольга Миколаївна 

2 Швець Марта Ігорівна 

3 Жигайло Руслана Ігорівна 

4 Страшнюк Віталіна Вікторівна 

5 Теслюк Кирило Сергійович 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

_______________________ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

___________________ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 

 



_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

   _______                   усний   ________                     _______ Фахове випробування______  
                    (форма вступного випробування)                                      (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція_______Професійна освіта. (Туристичне обслуговування) ___ 

Спеціальність_______015.16  Професійна освіта. (Туристичне обслуговування)_____ ______ 

Освітня програма__________ Професійна освіта. (Туристичне обслуговування)_ _______  

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр________________________________     

           (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_25_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування __09:
00

___________________________________________  

  

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 2 

1 Рудніцька Ірина Володимирівна 

2  

    3  

4  

5  
  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

__________Левчук В.В.__ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

____________Марчук Г.В__ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 
 

  



_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

   _______                    усний   ________                                    Фахове випробування______  
                    (форма вступного випробування)                                      (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція______ Психологія        __________ 

Спеціальність                       053_Психологі                                  . 

Освітня програма                      Психологія                      _  

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр________________________________     

           (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_25_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування __09:
00

________________________________________  

  

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 2 

1 
Рудніцька Ірина Володимирівна 

2 
 

    3  

4  

5  
  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

__________Левчук В.В.__ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

__________Марчук Г.В_____ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 

 

  



_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

   _______              усний            ________                     _______ Фахове випробування______  
                    (форма вступного випробування)                                      (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція_____ Психологія (Практична психологія)                             __________ 

Спеціальність                     053_ Психологія                                                           .                      

Освітня програма                      Психологія  (Практична психологія)                         .      

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр________________________________     

           (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_25_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування ___09:
00

_________________________________________  

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 2 

1 
Марущак Таїсія Сергіївна 

2 
 

    3  

4  

5  
  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

__________Левчук В.В.__ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

__________Марчук Г.В_____ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 
 

  



_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

   _______                  усний      ________                     _______ Фахове випробування______  
                    (форма вступного випробування)                                      (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція______ Психологія                             __________ 

Спеціальність                      053_Психологія                                         . 

Освітня програма                               Психологія                                  . 

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр________________________________     

           (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_25_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування ___14:
30

_________________________________________  

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 2 

1 
Марків Василина Іванівна 

2 
Столярчук Дмитро Ігорович 

    3 
Горпинич Софія Сергіївна 

4 
Кутна Соломія Богданівна 

5  
  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

__________Левчук В.В.__ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

__________Марчук Г.В_____ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 
 

 

  



_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

       _______Усний________                                                ____ Фахове випробування___ 
 (форма вступного випробування)                                                              (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція_______Середня освіта (Природничі науки) _________ _____ 

Спеціальність_014.15 Середня освіта (Природничі науки)_______________ _____________ 

Освітня програма___Середня освіта (Природничі науки)________ ____________________  

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр________________________________     

           (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_25_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування __________________14
30

____________________________  

  

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 
Гнатюк Софія Андріївна 

1 
Кулина Лідія Вікторівна 

2 
Ціцюра Юлія Петрівна 

    3  

4  

5  
  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

_______________________ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

___________________ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 
 

 

 

 

 

 

 

 



_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

       _______Усний________                                                ____ Фахове випробування___ 
 (форма вступного випробування)                                                              (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція_Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)______ ______ 

Спеціальність_014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)____________  

Освітня програма___Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)____________  

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр________________________________     

           (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_25_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування ______________________9
00

_________________________  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 Карпяк Оксана Павлівна 

1 Кузьмич Яна Михайлівна 

2 Копайгора Катерина Олександрівна 

    3 Старжинська Ольга Вікторівна 

4 
Чмуневич Вікторія Володимирівна 

5 
Кухоцька Валерія Олексіївна 

6 
Чоповці Іван Іванович 

7 
Нич Ольга Орестівна 

8 
Чикун Катерина Василівна 

9 
Міхальова Євангеліна Русланівна 

10 
Кулина Лідія Вікторівна 

11 
Гнатів Ірина Володимирівна 

12 
Богданець Вікторія Сергіївна 

13 
Тріщук Наталія Олександрівна 

14 
Можейко Ангеліна Юріївна 

15 
Носова Тетяна Сергіївна 



   

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

_______________________ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

___________________ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 
Бабич Юлія Володимирівна 

17 
Базака Анастасія Олександрівна 

18 Карпяк Оксана Павлівна 

19 Кузьмінова Марія Вікторівна 



 

_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

    _______Усний________                                      _____Фахове випробування_________ 
 (форма вступного випробування)                                                 (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція_______Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)________ 

Спеціальність_014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) _____________ 

Освітня програма______ Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)__________ 

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр________________________________     

           (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_25_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування ________________9
00

________________________________  

  

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 Вишневська Валентина Юріївна 

2 Кухоцька Валерія Олексіївна 

3 
Кузьмінова Марія Вікторівна 

    4  

5  

6  
  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

_______________________ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

___________________ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 

 

 

 

 

 

 

 



 

_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

   _______Усний ________                     ___________Фахове випробування____________  
(форма вступного випробування)                                            (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція_______ Біологія__________________________________ 

Спеціальність_091 Біологія_____________________________________________________ 

Освітня програма__________Біологія_ ___________________________________________  

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр________________________________     

           (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_25_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування _________________14
30

__________________________  

  

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 Ковальська Вікторія Леонідвна 

2 Ніколюк Тетяна Андріївна 

3 
Кабай Софія Миколаївна 

    4 
Громик Ірина Ігорівна 

5 
Яцинка Галина Романівна 

6  
  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

_______________________ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

___________________ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 

 

 

 

 

 

 



 

_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

   _______Усний________                                             ______ Фахове випробування____  
(форма вступного випробування)                                                             (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція_______ Біологія____________________________________ 

Спеціальність_091 Біологія_____________________________________________________ 

Освітня програма___________ __9
00

_______________________________________________  

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр________________________________     

           (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_25_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування _________________________________________________  

  

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 Медвідь Василь Володимирович 

2 Кухоцька Валерія Олексіївна 

3 
 

    4 
 

5 
 

6  
  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

_______________________ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

___________________ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 

 

 

 

 

 

 



 

_______________Рівненський державний гуманітарний університет__________ 
(найменування закладу вищої освіти)  

  

Форма здобуття освіти: денна, заочна  

                                        (підкреслити)  

  

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,  

допущених до проходження вступного випробування          

   _______Усний________                                              ______ Фахове випробування___ 
(форма вступного випробування)                                                             (назва вступного випробування) 

  

Конкурсна пропозиція_______ Фізична терапія, ерготерапія___________________ 

Спеціальність_227 Фізична терапія, ерготерапія________________________________ 

Освітня програма___________ __ Фізична терапія, ерготерапія ______________________  

  

Ступінь вищої освіти 

______________________________________бакалавр________________________________     

           (бакалавр, магістр, доктор філософії)   

Група_________1__________ 

Дата проведення вступного випробування «_25_» ____липня____ 2021 року 

Початок вступного випробування ____________14
30

_____________________________  

  

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1 Шлеюк Ірина Юріївна 

2 Новак Богдана Костянтинівна 

3 
Романюк Марина Миколаївна 

    4 
Нижній Ростислав Миколайович 

5 
Деркач Дарина Олегівна 

6 
Вовчок Владіслав Михайлович 

7 
Кормош Крістіан Тіборович 

8 
Денищич Геннадій Геннадійович 

  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

_______________________ 
    (підпис)                 (прізвище, ініціали)

 

  

  

Голова відбіркової комісії 

___________________ 
       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

  

«___»____________2021 року 
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