
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.1
Рівненський державний гуманітарний університет

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
РІВНЕ

(населений пункт)

від «06» серпня 2019 року №183-09-01

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Рівненський державний гуманітарний 
університет у 2019 році та рішення приймальної комісії від «06» серпня 2019 року, 
протокол №36,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 11 арк.

Ректор Постоловський Р.М.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Рівненський державний 
гуманітарний університет

Додаток до наказу від «06»  серпня 2019 року 
№ 183-09-01

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

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5681318 Лопанчук Катерина Іванівна 040157 E19 24.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Дошкільна освіта 190

6190540 Скібчик Марія Владиславівна 933889 ET 28.06.1990 Диплом 
молодшого спеціаліста

Дошкільна освіта 185
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Рівненський державний 
гуманітарний університет

Додаток до наказу від «06»  серпня 2019 року 
№ 183-09-01

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

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5742984 Мигловець Олена Миколаївна 040159 E19 24.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Дошкільна освіта 195

5744290 Ярмошевич Аліна Василівна 040154 E19 24.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Дошкільна освіта 190
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Рівненський державний 
гуманітарний університет

Додаток до наказу від «06»  серпня 2019 року 
№ 183-09-01

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

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6025059 Кулакевич Надія Миколаївна 040191 E19 24.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Початкова освіта 185

6298651 Пилипака Ірина Анатоліївна 040333 E19 24.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Початкова освіта 185
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Рівненський державний 
гуманітарний університет

Додаток до наказу від «06»  серпня 2019 року 
№ 183-09-01

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

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6149776 Кушнерук Наталія Олександрівна 071242 E19 18.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Початкова освіта 180

5764657 Плотка Олена Миколаївна 040243 E19 24.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Початкова освіта 182
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Рівненський державний 
гуманітарний університет

Додаток до наказу від «06»  серпня 2019 року 
№ 183-09-01

014 Середня освіта/014.01 
Українська мова і література Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5764477 Кондратюк Олена Олександрівна 071238 E19 18.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

180

5753748 Савонік Вікторія Василівна 071227 E19 18.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Середня освіта 
(Українська мова і 
література)

185
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Рівненський державний 
гуманітарний університет

Додаток до наказу від «06»  серпня 2019 року 
№ 183-09-01

014 Середня освіта/014.04 
Математика Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6473591 Бульботка Тетяна Василівна 040147 E19 24.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Середня освіта 
(Математика)

140

5582741 Олійник Ольга Олександрівна 071235 E19 18.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Середня освіта 
(Математика)

135
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Рівненський державний 
гуманітарний університет

Додаток до наказу від «06»  серпня 2019 року 
№ 183-09-01

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

(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6467252 Дяків Галина Володимирівна 026937 E19 28.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Середня освіта 
(Біологія та здоров'я 
людини)

169

6464844 Кидюк Любов Миколаївна 047998 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Середня освіта 
(Біологія та здоров'я 
людини)

170
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Рівненський державний 
гуманітарний університет

Додаток до наказу від «06»  серпня 2019 року 
№ 183-09-01

014 Середня освіта/014.09 
Інформатика Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6302071 Єленець Наталія Федорівна 40781627 PB 21.06.2011 Диплом 
молодшого спеціаліста

Середня освіта 
(Інформатика)

190

6350543 Юхимчук Іванна Олегівна 071271 E19 18.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Середня освіта 
(Інформатика)

193
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Рівненський державний 
гуманітарний університет

Додаток до наказу від «06»  серпня 2019 року 
№ 183-09-01

014 Середня освіта/014.10 
Трудове навчання та 

технології
Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5772601 Бруяка Сергій Вікторович 040253 E19 24.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Середня освіта 
(Трудове навчання та 
технології)

174
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Рівненський державний 
гуманітарний університет

Додаток до наказу від «06»  серпня 2019 року 
№ 183-09-01

014 Середня освіта/014.10 
Трудове навчання та 

технології
Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6279129 Томілович Катерина Олексіївна 040142 E19 24.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Середня освіта 
(Трудове навчання та 
технології)

192

10



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Рівненський державний 
гуманітарний університет

Додаток до наказу від «06»  серпня 2019 року 
№ 183-09-01

014 Середня освіта/014.11 
Фізична культура Державна Бакалавр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

5458002 Грицюк Олександр Вадимович 040104 E19 24.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Середня освіта 
(Фізична культура)

180

5454964 Місюра Руслан Анатолійович 040113 E19 24.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Середня освіта 
(Фізична культура)

185

11


