
Список екзаменаційної групи 
(найменування закладу вищої освіти) 

 

Рівненський державний гуманітарний університет 

 

Форма здобуття освіти: денна 

 

СПИСОК ВСТУПНИКІВ, 

допущених до проходження вступного випробування 
                     тест                                                                           іспит з іноземної мови (англійська) 

(форма вступного випробування) (назва вступного випробування) 
 

Конкурсна пропозиція Музичне мистецтво 

Спеціальність 025 Музичне мистецтво 

Освітня програма  Музичне мистецтво 

Ступінь вищої освіти  Магістр  

Група 1 

Дата      проведення вступного випробування «29» липня   2021року 

Початок вступного випробування  о 9.00  
 

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

1 Ковалик Богдан Володимирович 
 

 

 
Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) 

комісії 
                                   Левчук В.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

                                  Голова відбіркової комісії 
                                                          Симонович Н.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

 

«_   »_ 20__ року 

  



 

Рівненський державний гуманітарний університет 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

(найменування закладу вищої освіти) 

 

Форма здобуття освіти: денна, вечірня, заочна 
(підкреслити) 

 

СПИСОК ВСТУПНИКІВ, 

допущених до проходження вступного випробування 

тест                                   вступний іспит з іноземної мови (англійська) 
________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________  

 (форма вступного випробування)             (назва вступного випробування) 

 

Конкурсна пропозиція ____Початкове навчання  (Початкове навчання)_____  

Спеціальність 013       Початкове навчання  (Початкове навчання)_____ 

Освітня програма   Початкове навчання  (Початкове навчання)__ 

Ступінь вищої освіти  _____магістр 
(бакалавр, магістр, доктор філософії) 

Група І   __ 

Дата      проведення вступного випробування «29»    липня 2021року 

Початок вступного випробування  _______9.00 ____ 
 

 
№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові 

вступника 
1.  Долганик Марія Ігорівна 

2.  Волкова Ольга Миколаївна 

 
Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) 

комісії 
                                   Левчук В.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

Голова відбіркової комісії 
                                                       Симонович Н.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

«_   »_ 20__ року 

  

 

 

 

 

 

 

Рівненський державний гуманітарний університет 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

(найменування закладу вищої освіти) 

 



Форма здобуття освіти: денна, вечірня, заочна 
(підкреслити) 

 

СПИСОК ВСТУПНИКІВ, 

допущених до проходження вступного випробування 

 

тест                                   вступний іспит з іноземної мови (англійська) 
________________________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________  

 (форма вступного випробування)             (назва вступного випробування) 

 

Конкурсна пропозиція ____Менеджмент____________________________________ 

Спеціальність 073 Менеджмент_______________________________________ 

Освітня програма   Менеджмент_____________________________________ 

Ступінь вищої освіти  _____магіст_ 
(бакалавр, магістр, доктор філософії) 

Група І   __ 

Дата      проведення вступного випробування «29»    липня 2021року 

Початок вступного випробування  _______9.00 
 

 
№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові 

вступника 
3.  Прокопчук Альона Олександрівна 

4.  Машталяр Василь Михайлович 

5.  Кухар Володимир Миколайович 

6.  Нестеренко Олександр Леонтійович 

7.  Чижевський Андрій Сергійович 

8.  Чижевська Олена Олександрівна 

9.  Данилків Ганна Олександрівна 

10.  Данилків Юрій Степанович 

11.  Вовк Сергій Володимирович 

12.  Іванюк Сергій Васильович 

13.  Древецька Людмила Іванівна 

14.  Парух Олександр Вікторович 

 
Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) 

комісії 
                                   Левчук В.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

Голова відбіркової комісії 
                                                          Симонович Н.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

 

«_   »_ 20__ року 

  

 

Список екзаменаційної 

групи 

 



Рівненський державний гуманітарний університет 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

(найменування закладу вищої освіти) 

 

Форма здобуття освіти: денна, вечірня, заочна 
(підкреслити) 

 

СПИСОК ВСТУПНИКІВ, 

допущених до проходження вступного випробування 

 

тест                                   вступний іспит з іноземної мови (англійська) 
________________________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________  

 (форма вступного випробування)             (назва вступного випробування) 

 

Конкурсна пропозиція ____Менеджмент_______________________________________ 

Спеціальність 073 Менеджмент__________________________________________ 

Освітня програма   Менеджмент_______________________________________ 

Ступінь вищої освіти  _____магістр 
(бакалавр, магістр, доктор філософії) 

Група І   

Дата      проведення вступного випробування «29»    липня 2021року 

Початок вступного випробування  _______9.00 
 

 
№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові 

вступника 
15.  Прокопчук Альона Олександрівна 

16.  Машталяр Василь Михайлович 

17.  Кухар Володимир Миколайович 

18.  Нестеренко Олександр Леонтійович 

19.  Чижевський Андрій Сергійович 

20.  Чижевська Олена Олександрівна 

21.  Данилків Ганна Олександрівна 

22.  Данилків Юрій Степанович 

23.  Павлюк Дмитро Петрович 

24.  Паш Роман Миколайович 

25.  Вовк Сергій Володимирович 

26.  Іванюк Сергій Васильович 

27.  Древецька Людмила Іванівна 

28.  Парух Олександр Вікторович 

 
Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) 

комісії 
                                   Левчук В.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

Голова відбіркової комісії 
                                                          Симонович Н.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

 

«_   »_ 20__ року 

  



Рівненський державний гуманітарний університет 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

(найменування закладу вищої освіти) 

 

Форма здобуття освіти: денна, вечірня, заочна 
(підкреслити) 

 

СПИСОК ВСТУПНИКІВ, 

допущених до проходження вступного випробування 

 

тест                                   вступний іспит з іноземної мови (німецька) 
________________________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________  

 (форма вступного випробування)             (назва вступного випробування) 

 

Конкурсна пропозиція ____Менеджмент_______________________________________ 

Спеціальність 073 Менеджмент__________________________________________ 

Освітня програма   Менеджмент_______________________________________ 

Ступінь вищої освіти  _____магістр 
(бакалавр, магістр, доктор філософії) 

Група І   

Дата      проведення вступного випробування «29»    липня 2021року 

Початок вступного випробування  _______9.00 
 

 
№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові 

вступника 
29.  Жданюк Василь Володимирович 

 
Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) 

комісії 
                                   Левчук В.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

Голова відбіркової комісії 
                                                          Симонович Н.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

 

«_   »_ 20__ року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рівненський державний гуманітарний університет 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

(найменування закладу вищої освіти) 

 

Форма здобуття освіти: денна, вечірня, заочна 
(підкреслити) 

 

СПИСОК ВСТУПНИКІВ, 

допущених до проходження вступного випробування 

 

тест                                   вступний іспит з іноземної мови (німецька) 
________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________  

 (форма вступного випробування)             (назва вступного випробування) 

 

Конкурсна пропозиція ____Менеджмент_______________________________________ 

Спеціальність 073 Менеджмент__________________________________________ 

Освітня програма   Менеджмент_______________________________________ 

Ступінь вищої освіти  _____магістр 
(бакалавр, магістр, доктор філософії) 

Група І   

Дата      проведення вступного випробування «29»    липня 2021року 

Початок вступного випробування  _______9.00 
 

 
№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові 

вступника 
30.  Жданюк Василь Володимирович 

 
Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) 

комісії 
                                   Левчук В.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

Голова відбіркової комісії 
                                                          Симонович Н.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

 

«_   »_ 20__ року 

  



Рівненський державний гуманітарний університет 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

(найменування закладу вищої освіти) 

 

Форма здобуття освіти: денна, вечірня, заочна 
(підкреслити) 

СПИСОК ВСТУПНИКІВ, 

допущених до проходження вступного випробування 

тест                                   вступний іспит з іноземної мови (німецька) 
________________________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ______ ______  

 (форма вступного випробування)             (назва вступного випробування) 

 

Конкурсна пропозиція ____Середня освіта. (Трудове навчання та технології)________ 

Спеціальність 014.10 Середня освіта. (Трудове навчання та технології)________ 

Освітня програма   Середня освіта. (Трудове навчання та технології)________ 

Ступінь вищої освіти  _____магістр 
(бакалавр, магістр, доктор філософії) 

Група І   

Дата      проведення вступного випробування «29»    липня 2021року 

Початок вступного випробування  _______9.00 
 

 
№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові 

вступника 
31.  Нікитюк Наталія Віталіївна 

32.  Васьковець Ольга Іванівна 

 
Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) 

комісії 
                                   Левчук В.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

Голова відбіркової комісії 
                                                          Симонович Н.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

 

«_   »_ 20__ року 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                               Рівненський державний гуманітарний університет 

(найменування закладу вищої освіти) 

 

Форма здобуття освіти: денна, вечірня, заочна 
(підкреслити) 

 

СПИСОК ВСТУПНИКІВ, 

допущених до проходження вступного випробування 

                                                          тест                                                                        іноземна мова (англійська) 

(форма вступного випробування) (назва вступного випробування) 

 

Конкурсна пропозиція  Середня освіта (Мова і література) (англійська)_____________ 

Спеціальність  014.021 Середня освіта (Мова і література) (англійська) _________ 

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

Ступінь вищої освіти    ________________ магістр  
(бакалавр, магістр, доктор філософії) 

Група 1 

Дата      проведення вступного випробування « 29_»            2021 року_______ 

Початок вступного випробування                                       14.30 
 

 
№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові 

вступника 

1.  Шевчук Наталія Миколаївна 
 
 

 
Відповідальний 

секретар приймальної 

(відбіркової) комісії 
                                   Левчук В.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

Голова відбіркової комісії 
                                                   Симонович Н.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

«_   »_ 20__ року 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рівненський державний гуманітарний університет 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________

_________________________________________________________  

 

(найменування закладу вищої освіти) 

 

Форма здобуття освіти: денна, вечірня, заочна 
(підкреслити) 

 

СПИСОК ВСТУПНИКІВ, 

допущених до проходження вступного випробування 

тест                                   вступний іспит з іноземної мови (англійська) 
________________________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________  

 (форма вступного випробування)             (назва вступного випробування) 

 

Конкурсна пропозиція ____Політологія________ 

Спеціальність 052 Політологія_________  

Освітня програма   Політологія___________ 

Ступінь вищої освіти  _____магіст 
(бакалавр, магістр, доктор філософії) 

Група І   

Дата      проведення вступного випробування «29»    липня 2021року 

Початок вступного випробування  _______9.00 
 

 
№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові 

вступника 
33.   Горохова Людмила Вікторівна 

 
Відповідальний секретар 

приймальної 

(відбіркової) комісії 
                                   Левчук В.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

Голова відбіркової комісії 
                                                          Симонович Н.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

 

«_   »_ 2021 року 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рівненський державний гуманітарний університет 

(найменування закладу вищої освіти) 

 

Форма здобуття освіти: денна, вечірня, заочна 
(підкреслити) 

 

СПИСОК ВСТУПНИКІВ, 

допущених до проходження вступного випробування 

тест                                                            Іноземна мова (англійська мова) 

(форма вступного випробування) (назва вступного випробування) 

 

Конкурсна пропозиція Середня освіта (Інформатика)_  

Спеціальність 014.04 Середня освіта (Інформатика)_  

Освітня програма  Середня освіта (Інформатика)_ 

Ступінь вищої освіти   магістр__ 
                                   (бакалавр, магістр, доктор філософії) 

Група  _1_ 

Дата      проведення вступного випробування «  29_» липня 2021 року 

Початок вступного випробування 14.00 
 

 
№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові 

вступника 
1. Радько Наталія Геннадіївна 

 

 
Відповідальний секретар 

приймальної 

(відбіркової) комісії 
                                   Левчук В.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

Голова відбіркової комісії 
                                                          Симонович Н.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

 

«_   »_ 20__ року 

 

 

 

  



РДГУ 
 

(найменування закладу вищої освіти) 

 

Форма здобуття освіти: денна, вечірня, заочна 
(підкреслити) 

 

СПИСОК ВСТУПНИКІВ, 

допущених до проходження вступного випробування 

                                                  тест                                                                     іспит з іноземної мови (англійська) 

(форма вступного випробування) (назва вступного випробування) 

 

Конкурсна пропозиція     Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація   

Спеціальність   023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація         

Освітня програма  Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

_________ 

Ступінь вищої освіти    Магістр 
(бакалавр, магістр, доктор філософі 

Група           1    

Дата      проведення вступного випробування «29 »                липня 2021 року 

Початок вступного випробування       14:00 
 

 
№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові 

вступника 
1 2 

1    Кужель Оксана Дмитрівна 

 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) 

комісії 
                                   Левчук В.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

 
Голова відбіркової комісії 

                                             Симонович Н.В. 
 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

 

«_   »_ 20__ 
року 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                            РДГУ 
 

(найменування закладу вищої освіти) 

 

Форма здобуття освіти: денна, вечірня, заочна 
(підкреслити) 

 

СПИСОК ВСТУПНИКІВ, 

допущених до проходження вступного випробування 

                                                  тест                                                                     іспит з іноземної мови (англійська) 

(форма вступного випробування) (назва вступного випробування) 

 

Конкурсна пропозиція     Сценічне мистецтво 

Спеціальність   026 Сценічне мистецтво         

Освітня програма  Сценічне мистецтво _________ 

Ступінь вищої освіти    Магістр 
(бакалавр, магістр, доктор філософії) 

Група           1    

Дата      проведення вступного випробування «29 »                липня 2021 року 

Початок вступного випробування       14:00 
 

 
№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові 

вступника 
1 2 

1  Гочашвілі Ірина Зурабівна 
 

 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) 

комісії 
                                   Левчук В.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

 
Голова відбіркової комісії 

                                                      Симонович Н.В. 
 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

«_   »_                            20__ оку 

  

 

  



Список екзаменаційної груи 

Рівненський державний гуманітарний університет 

 

(найменування закладу вищої освіти) 

 

Форма здобуття освіти: денна, вечірня, заочна 
(підкреслити) 

СПИСОК ВСТУПНИКІВ, 

допущених до проходження вступного випробування 

Тест       Іноземна мова 

(форма вступного випробування) (назва вступного випробування) 

 

Конкурсна пропозиція 053 Психологія _________ 

Спеціальність 053 Психологія _______________ 

Освітня програма   Психологія _____________ 

Ступінь вищої освіти   магістр__________________________________ 
(бакалавр, магістр, доктор філософії) 

Група 1   

Дата      проведення вступного випробування « 29» липня 2021року 

Початок вступного випробування  11:00 

 
№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові 

вступника 

1.  Вінярська Мар’яна Любомирівна 

2.  Павлушенко Аня Миколаївна 

3.  Павлюк Ігор Геннадійович 

4.  Хомюк Інна Ярославівна 

 
Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) 

комісії 
                                   Левчук В.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

Голова відбіркової комісії 
                                                          Симонович Н.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

 

«_   »_ 20__ року 
 

 

  



Рівненський державний гуманітарний університет 

 

(найменування закладу вищої освіти) 

 

Форма здобуття освіти: денна, вечірня, заочна 
(підкреслити) 

 

СПИСОК ВСТУПНИКІВ, 

допущених до проходження вступного випробування 

Тест       Іноземна мова 

(форма вступного випробування) (назва вступного випробування) 

 

Конкурсна пропозиція 014.15 Середня освіта (Природничі науки)_________ 

Спеціальність 014.15 Середня освіта (Природничі науки)_______________ 

Освітня програма   Середня освіта (Природничі науки) _______________ 

Ступінь вищої освіти   магістр______________________________ 
(бакалавр, магістр, доктор філософії) 

Група 1  

Дата      проведення вступного випробування « 29» липня 2021року 

Початок вступного випробування  11:00 
 

 
№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові 

вступника 
5.  Рибачук Аліна Валентинівна 

 
Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) 

комісії 
                                   Левчук В.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

Голова відбіркової комісії 
                                                          Симонович Н.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

 

«_   »_ 20__ року 

 

  



Рівненський державний гуманітарний університет 

 

(найменування закладу вищої освіти) 

 

Форма здобуття освіти: денна, вечірня, заочна 
(підкреслити) 

 

СПИСОК ВСТУПНИКІВ, 

допущених до проходження вступного випробування 

тест       Іноземна мова 

(форма вступного випробування) (назва вступного випробування) 

 

Конкурсна пропозиція 014.07 Середня освіта (Географія)_________ 

Спеціальність 014.07 Середня освіта (Географія)_______________ 

Освітня програма   Середня освіта (Географія) _______________ 

Ступінь вищої освіти   магістр_______________________ 
(бакалавр, магістр, доктор філософії) 

Група 1   

Дата      проведення вступного випробування « 29» липня 2021року 

Початок вступного випробування  11:00__________ 
 

 
№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові 

вступника 
6.  Булакевич Тетяна Володимирівна 
7.  Совпенчук Дарія Сергіївна 

 
Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) 

комісії 
                                   Левчук В.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

Голова відбіркової комісії 
                                                          Симонович Н.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

 

«_   »_ 20__ року 
 

  



Рівненський державний гуманітарний університет 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

(найменування закладу вищої освіти) 

 

Форма здобуття освіти: денна, вечірня, заочна 
(підкреслити) 

СПИСОК ВСТУПНИКІВ, 

допущених до проходження вступного випробування 

 

тест                                   вступний іспит з іноземної мови (англійська) 
________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________  

 (форма вступного випробування)             (назва вступного випробування) 

 

Конкурсна пропозиція ____ Дошкільна освіта___________________________________ 

Спеціальність 012 Дошкільна освіта______________________________________ 

Освітня програма   Дошкільна освіта___________________________________ 

Ступінь вищої освіти  _____магістр 
(бакалавр, магістр, доктор філософії) 

Група І   

Дата      проведення вступного випробування «29»    липня 2021року 

Початок вступного випробування  _______9.00 

 

 
№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові 

вступника 
34.  Бринскіх Юлія Володимирівна 

 

 

 
 

Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) 

комісії 
                                   Левчук В.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

 
Голова відбіркової комісії 

                                                          Симонович Н.В. 
 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

 

«_   »_ 20__ року 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рівненський державний гуманітарний університет 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

(найменування закладу вищої освіти) 

 

Форма здобуття освіти: денна, вечірня, заочна 
(підкреслити) 

СПИСОК ВСТУПНИКІВ, 

допущених до проходження вступного випробування 

тест                                   вступний іспит з іноземної мови (німецька) 
________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________  

 (форма вступного випробування)             (назва вступного випробування) 

 

Конкурсна пропозиція ____ Дошкільна освіта___________________________________ 

Спеціальність 012 Дошкільна освіта______________________________________ 

Освітня програма   Дошкільна освіта___________________________________ 

Ступінь вищої освіти  _____магістр 
(бакалавр, магістр, доктор філософії) 

Група І   

Дата      проведення вступного випробування «29»    липня 2021року 

Початок вступного випробування  _______9.00 
 

 
№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові 

вступника 
35.  Леонтьєва Катерина Миколаївна 

 

 
Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) 

комісії 
                                   Левчук В.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

Голова відбіркової комісії 
                                                          Симонович Н.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

 

«_   »_ 2021 року 

  

 

 

 

  



Рівненський державний гуманітарний університет 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

(найменування закладу вищої освіти) 

 

Форма здобуття освіти: денна, вечірня, заочна 
(підкреслити) 

СПИСОК ВСТУПНИКІВ, 

допущених до проходження вступного випробування 

 

тест                                   вступний іспит з іноземної мови (англійська) 
________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________  

 (форма вступного випробування)             (назва вступного випробування) 

 

Конкурсна пропозиція ____ Спеціальна освіта__________________________________ 

Спеціальність 016 Спеціальна освіта_____________________________________ 

Освітня програма   Спеціальна освіта___________________________________ 

Ступінь вищої освіти  _____магістр 
(бакалавр, магістр, доктор філософії) 

Група І   

Дата      проведення вступного випробування «29»    липня 2021року 

Початок вступного випробування  _______9.00 
 

 
№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові 

вступника 
1 Смолярчук Оксана Євгеніївна 

2 Вахнюк Інна Анатоліївна 

 
Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) 

комісії 
                                   Левчук В.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

Голова відбіркової комісії 
                                                          Симонович Н.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

 

«_   »_ 20__ року 

  

 

 

 

  



Рівненський державний гуманітарний університет 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

(найменування закладу вищої освіти) 

 

Форма здобуття освіти: денна, вечірня, заочна 
(підкреслити) 

 

СПИСОК ВСТУПНИКІВ, 

допущених до проходження вступного випробування 

 

тест                                   вступний іспит з іноземної мови (англійська) 
________________________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________  

 (форма вступного випробування)             (назва вступного випробування) 

 

Конкурсна пропозиція ____ Спеціальна освіта__________________________________ 

Спеціальність 016 Спеціальна освіта_____________________________________ 

Освітня програма   Спеціальна освіта___________________________________ 

Ступінь вищої освіти  _____магістр 
(бакалавр, магістр, доктор філософії) 

Група І   

Дата      проведення вступного випробування «29»    липня 2021року 

Початок вступного випробування  _______9.00 

 
№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові 

вступника 
1.  Тишкун Валентина Анатоліївна 

2.  Бугай Віта Володимирівна 

3.  Кіндрат Тетяна Михайлівна 

4.  Швед Віта Миколаївна 

5.  Примак Марія Володимирівна 

6.  Скляревська Таміла Вікторівна 

7.  Грицай Юлія Любомирівна 

8.  Смолярчук Оксана Євгеніївна 

9.  Вахнюк Інна Анатоліївна 

 
Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) 

комісії 
                                   Левчук В.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

Голова відбіркової комісії 
                                                          Симонович Н.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

 

«_   »_ 2021 року 

  

 

 

 

  



Рівненський державний гуманітарний університет 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

(найменування закладу вищої освіти) 

 

Форма здобуття освіти: денна, вечірня, заочна 
(підкреслити) 

СПИСОК ВСТУПНИКІВ, 

допущених до проходження вступного випробування 

 

тест                                   вступний іспит з іноземної мови (англійська) 
________________________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 (форма вступного випробування)             (назва вступного випробування) 

 

Конкурсна пропозиція ____ Спеціальна освіта__________________________________ 

Спеціальність 016 Спеціальна освіта_____________________________________ 

Освітня програма   Спеціальна освіта___________________________________ 

Ступінь вищої освіти  _____магістр 
(бакалавр, магістр, доктор філософії) 

Група І   

Дата      проведення вступного випробування «29»    липня 2021року 

Початок вступного випробування  _______9.00 
 

 
№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові 

вступника 
36.  Тишкун Валентина Анатоліївна 

37.  Бугай Віта Володимирівна 

38.  Кіндрат Тетяна Михайлівна 

39.  Швед Віта Миколаївна 

40.  Примак Марія Володимирівна 

41.  Скляревська Таміла Вікторівна 

42.  Грицай Юлія Любомирівна 

43.  Смолярчук Оксана Євгеніївна 

44.  Вахнюк Інна Анатоліївна 

 
Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) 

комісії 
                                   Левчук В.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

Голова відбіркової комісії 
                                                          Симонович Н.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

 

«_   »_ 2021 року 

  

 

 

 

  



Рівненський державний гуманітарний університет 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

(найменування закладу вищої освіти) 

 

Форма здобуття освіти: денна, вечірня, заочна 
(підкреслити) 

 

СПИСОК ВСТУПНИКІВ, 

допущених до проходження вступного випробування 

 

тест                                   вступний іспит з іноземної мови (французька) 
________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ______ ________________________  

 (форма вступного випробування)             (назва вступного випробування) 

 

Конкурсна пропозиція ____ Спеціальна освіта__________________________________ 

Спеціальність 016 Спеціальна освіта_____________________________________ 

Освітня програма   Спеціальна освіта___________________________________ 

Ступінь вищої освіти  _____магістр 
(бакалавр, магістр, доктор філософії) 

Група І   

Дата      проведення вступного випробування «29»    липня 2021року 

Початок вступного випробування  _______9.00 
 

 
№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові 

вступника 
45.  Пастушок Ірина Василівна 

46.  Мазур Алла Адамівна 

 
Відповідальний секретар 

приймальної (відбіркової) 

комісії 
                                   Левчук В.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

Голова відбіркової комісії 
                                                          Симонович Н.В. 

 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

 

«_   »_ 2021 року 
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