
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 «30» вересня 2019 року №270-09-01

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Рівненський державний гуманітарний 
університет у 2019 році та рішення приймальної комісії від «30» вересня 2019 
року, протокол №57,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «30» вересня 2019 року студентами 3 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 «30»  вересня 2019 року 
№ 270-09-01

012 Дошкільна освіта Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

6838946 Демчишина Віта Степанівна 248426 B19 19.08.2019 Диплом 
бакалавра

Дошкільна освіта 135

6838875 Духнівська Катерина Олегівна 033025 C15 30.06.2015 Диплом 
спеціаліста

Дошкільна освіта 145

6838927 Кравчук Наталія Петрівна 186674 I 22.06.1984 Диплом 
спеціаліста

Дошкільна освіта 140

6838922 Черняк Галина Дмитрівна 888665 УB 30.06.1992 Диплом 
спеціаліста

Дошкільна освіта 140
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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 «30»  вересня 2019 року 
№ 270-09-01

016 Спеціальна освіта Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

6835928 Зробок Іванна Михайлівна 172797 B15 01.07.2015 Диплом 
бакалавра

Логопедія 140
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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 «30»  вересня 2019 року 
№ 270-09-01

231 Соціальна робота Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

6840658 Новачок Людмила Володимирівна 19724360 PB 25.06.2002 Диплом 
спеціаліста

Соціальна робота 180

6833397 Твердун Маргарита Романівна 43661531 PB 02.06.2012 Диплом 
спеціаліста

Соціальна робота 178
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