
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 №699-07-01

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 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 5 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 
№ 699-07-01

014 Середня освіта/014.03 
Історія Державна Магістр Денна 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

6834857 Куліш Марія Миколаївна 239441 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Середня освіта 
(Історія)

302,35

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 
№ 699-07-01

014 Середня освіта/014.05 
Біологія та здоров’я людини Державна Магістр Денна 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

6841087 Смокович Лариса Русланівна 207678 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Середня освіта 
(Біологія)

324,6

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 «30»  вересня 2019 року 
№ 699-07-01

014 Середня освіта/014.08 
Фізика Державна Магістр Денна 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

6835052 Бенесько Віталій Олегович 177840 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Середня освіта 
(Фізика)

296,5

3



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 
№ 699-07-01

028 Менеджмент 
соціокультурної діяльності Державна Магістр Денна 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

6841102 Кравчик Юлія Юріївна 175605 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Менеджмент 
соціокультурної 
діяльності

327

4



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 
№ 699-07-01

035 Філологія/035.041 
германські мови та літератури 
(переклад включно), перша - 

англійська

Державна Магістр Денна 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

6840267 Бабчанік Руслан Вікторович 218509 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Германські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша - 
англійська

345,3

5


