
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 «19» вересня 2019 року №243-09-01

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Рівненський державний гуманітарний 
університет у 2019 році та рішення приймальної комісії від «19» вересня 2019 
року, протокол №54,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 3 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 «19»  вересня 2019 року 
№ 243-09-01

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

юридичних осіб

№
 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

6462040 Касянчик Альона Василівна 026978 E19 28.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Середня освіта 
(Біологія та здоров'я 
людини)

167

6462549 Лютянська Евеліна Ярославівна 026949 E19 28.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Середня освіта 
(Біологія та здоров'я 
людини)

168

1



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 «19»  вересня 2019 року 
№ 243-09-01

014 Середня освіта/014.13 
Музичне мистецтво Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 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

6734288 Кравчук Софія Юріївна 056064 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Середня освіта 
(Музичне мистецтво)

185

6734402 Кузик Вікторія Володимирівна 056069 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Середня освіта 
(Музичне мистецтво)

185

6734259 Чайка Анастасія Григорівна 056066 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Середня освіта 
(Музичне мистецтво)

185

5844657 Чубай Соломія Миколаївна 100495 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Середня освіта 
(Музичне мистецтво)

190

2



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 «19»  вересня 2019 року 
№ 243-09-01

025 Музичне мистецтво Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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

6368068 Аркуліч Люцина Анатоліївна 030393 E18 27.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Музичне мистецтво 190

3


