
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Рівненський  державний  гуманітарний  університет 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
РІВНЕ

(населений пункт)

від «12» серпня 2021 року №175-09-01

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Рівненський державний гуманітарний 
університет у 2021 році та рішення приймальної комісії від «12» серпня 2021 року, 
протокол №29,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 2 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 10 арк.

Ректор Руслан ПОСТОЛОВСЬКИЙ
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «12»  серпня 2021 року 
№ 175-09-01

013 Початкова освіта Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9576607 893470
Тимошик Анастасія Андріївна 090845 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0129051; 2019р. 
- 0129051

Початкова освіта, 
інформатика

176,500

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «12»  серпня 2021 року 
№ 175-09-01

014 Середня освіта/014.03 Історія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9707822 813897
Данилюк Тетяна Олександрівна 070146 E21 18.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0103639; 2019р. 
- 0103639

Середня освіта 
(Історія)

144,250

2 8991175 813897
Мельник Юлія Валеріївна 091002 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0091592; 2019р. 
- 0091592

Середня освіта 
(Історія)

165,750

3 10107654 813897
Пшеничний Андрій Миколайович 070059 E21 18.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0373839; 2021р. 
- 0374751

Середня освіта 
(Історія)

174,250

2



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «12»  серпня 2021 року 
№ 175-09-01

016 Спеціальна освіта/016.01 Логопедія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9320157 900431
Кравчук Анна Всеволодівна 090998 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0092305; 2019р. 
- 0092305

Спеціальна освіта. 
Логопедія

177,000

2 9191119 900431
Легкобит Ірина Олександрівна 044182 E21 24.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0336244; 2021р. 
- 0336244

Спеціальна освіта. 
Логопедія

157,000

3 9341613 900431
Прит Марина Андріївна 044172 E21 24.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0078805; 2021р. 
- 0078805

Спеціальна освіта. 
Логопедія

160,250

3



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «12»  серпня 2021 року 
№ 175-09-01

017 Фізична культура і спорт Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9773232 838169
Захарчук Тетяна Миколаївна 007745 E18 25.01.2018 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0278954; 2021р. 
- 0278954

Фізична культура і 
спорт

148,500

2 8962743 838169
Іванюк Юрій Анатолійович 070053 E21 18.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0363918; 2021р. 
- 0363918

Фізична культура і 
спорт

152,000

4



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «12»  серпня 2021 року 
№ 175-09-01

023 Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9580270 863292
Гисюк Дарина Ігорівна 045261 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0164546; 2019р. 
- 0164546

Образотворче та 
декоративне 
мистецтво

169,500

5



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «12»  серпня 2021 року 
№ 175-09-01

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9017509 834233
Павлів Діана Богданівна 132124 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0375656; 2021р. 
- 0375656

Музичне мистецтво 156,500

6



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «12»  серпня 2021 року 
№ 175-09-01

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9631013 856763
Міштак Людмила Олександрівна 31022268 XM 30.06.2007 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0381130; 2021р. 
- 0381130

Документознавство 
та інформаційна 
діяльність

162,250

7



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «12»  серпня 2021 року 
№ 175-09-01

053 Психологія Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8845644 834443
Лаврук Людмила Володимирівна 007083 IЖBE 04.07.1998 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0373722; 2021р. 
- 0373722

Психологія 143,250

2 9061950 834443
Столярчук Дмитро Ігорович 46023192 PB 28.02.2014 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0367771; 2021р. 
- 0367771

Психологія 147,750
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «12»  серпня 2021 року 
№ 175-09-01

073 Менеджмент Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9084891 818646
Кур`ята Микола Сергійович 035743 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0251645; 2019р. 
- 0251645

Менеджмент 142,250

2 9887794 818646
Удовиченко Марія Володимирівна 085752 E15 28.06.2015 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0382674; 2021р. 
- 0382674

Менеджмент 150,500
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

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 «12»  серпня 2021 року 
№ 175-09-01

075 Маркетинг Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

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

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10105737 903791
Давидюк Олена Сергіївна 43772034 PB 29.05.2012 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0267632; 2021р. 
- 0267632

Маркетинг 158,750
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