
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 №271-09-01

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 «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 2 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 
№ 271-09-01

017 Фізична культура і спорт 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

6840787 Жовкла Наталія Іванівна 51031060 PB 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0199563 Фізична культура і 
спорт

120,458

6840464 Самчук Катерина Євгеніївна 50147706 XM 24.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0151813 Фізична культура і 
спорт

117,364

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 «30»  вересня 2019 року 
№ 271-09-01

023 Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, 

реставрація
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

5772468 Крикончук Сергій Олександрович 50010666 BC 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0127005 Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, реставрація

144,04

2


