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

Форма № Н-1.03.1
Рівненський  державний  гуманітарний  університет 

(найменування закладу освіти)
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(населений пункт)

від «17» серпня 2021 року №178-09-01

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Рівненський державний гуманітарний 
університет у 2021 році та рішення приймальної комісії від «17» серпня 2021 року, 
протокол №31,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 32 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 «17»  серпня 2021 року 
№ 178-09-01

012 Дошкільна 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 9844941 863348

Герасимчик Юлія Вікторівна 51985182 PB 10.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0278687; 2021р. 
- 0278687; 
2021р. - 
0278687

Дошкільна освіта, 
початкова освіта, 
Дошкільна освіта, 
психологія, 
Дошкільна освіта, 
спеціальна освіта 
(логопедія)

143,102

2 8945260 863348

Климейко Анастасія Іванівна 52111054 PB 20.08.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0071852; 2020р. 
- 0071852; 
2020р. - 
0071852

Дошкільна освіта, 
початкова освіта, 
Дошкільна освіта, 
психологія, 
Дошкільна освіта, 
спеціальна освіта 
(логопедія)

121,472

1



3 9227939 863348

Красовська Надія Василівна 52820871 PB 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0017466; 2021р. 
- 0017466; 
2021р. - 
0017466

Дошкільна освіта, 
початкова освіта, 
Дошкільна освіта, 
психологія, 
Дошкільна освіта, 
спеціальна освіта 
(логопедія)

158,288

4 9935742 863348

Савчук Олена Василівна 45034680 PB 27.06.2013 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0362334; 2021р. 
- 0362334; 
2021р. - 
0362334

Дошкільна освіта, 
початкова освіта, 
Дошкільна освіта, 
психологія, 
Дошкільна освіта, 
спеціальна освіта 
(логопедія)

126,023

5 9948972 863348

Яковчук Іванна Святославівна 52008130 PB 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0077716; 2020р. 
- 0077716; 
2021р. - 
0376322

Дошкільна освіта, 
початкова освіта, 
Дошкільна освіта, 
психологія, 
Дошкільна освіта, 
спеціальна освіта 
(логопедія)

137,072

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 «17»  серпня 2021 року 
№ 178-09-01

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 8967819 816268

Остапович Софія Вікторівна 52361478 PB 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0102090; 2021р. 
- 0102090; 
2021р. - 
0102090

Початкова освіта, 
інклюзивна освіта, 
Початкова освіта, 
іноземна мова 
(англійська), 
Початкова освіта, 
інформатика, 
Початкова освіта, 
психологія

116,844

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 «17»  серпня 2021 року 
№ 178-09-01

014 Середня освіта/014.01 Українська мова 
і література 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 9101029 814309

Попач Юлія Вікторівна 52663889 PB 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0084535; 2021р. 
- 0084535; 
2021р. - 
0084535

Середня освіта. 
Українська мова і 
література, Середня 
освіта. Українська 
мова і література, 
англійська мова, 
Середня освіта. 
Українська мова і 
література, історія, 
Середня освіта. 
Українська мова і 
література, 
психологія

128,492

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 «17»  серпня 2021 року 
№ 178-09-01

014 Середня освіта/014.021 Англійська 
мова і література 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 9898629 887828

Дроженець Софія Сергіївна 52673623 PB 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0131737; 2021р. 
- 0131737; 
2021р. - 
0131737

Середня освіта. 
Англійська мова і 
література, друга 
іноземна мова, 
Середня освіта. 
Англійська мова і 
література, 
психологія

135,304

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 «17»  серпня 2021 року 
№ 178-09-01

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 9710282 814029

Вакулік Анастасія Олександрівна 50351296 PB 27.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2018р. - 
0230647; 2018р. 
- 0230647; 
2018р. - 
0230647

Середня освіта 
(Історія)

156,052

2 9325028 814029

Шкурник Володимир Миколайович 51353110 PB 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0211820; 2020р. 
- 0211820; 
2020р. - 
0211820

Середня освіта 
(Історія)

135,616

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 «17»  серпня 2021 року 
№ 178-09-01

014 Середня освіта/014.11 Фізична 
культура 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 9686336 813237

Юрченко Юрій Андрійович 52345250 PB 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0315117; 2021р. 
- 0315117; 
2021р. - 
0315117

Середня освіта 
(Фізична культура)

125,684

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 «17»  серпня 2021 року 
№ 178-09-01

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 9525378 887825

Семенюк Світлана Ігорівна 52819542 PB 28.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0021495; 2021р. 
- 0021495; 
2021р. - 
0021495

Спеціальна освіта. 
Логопедія

137,592

8



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 «17»  серпня 2021 року 
№ 178-09-01

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 9951607 880550

Бабенко Андрій Олександрович 52343392 PB 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0118120; 2021р. 
- 0118120

Фізична культура і 
спорт

124,020

2 9843076 880550

Переходько Ірина Юріївна 52228936 BC 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0121567; 2021р. 
- 0121567

Фізична культура і 
спорт

124,167

9



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 «17»  серпня 2021 року 
№ 178-09-01

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 8825317 863293

Бойчук Ольга Михайлівна 52345214 PB 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0283203; 2021р. 
- 0283203

Образотворче та 
декоративне 
мистецтво

138,684

2 9732416 863293

Гірич Ольга Василівна 51942221 BC 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0251423; 2021р. 
- 0251423

Образотворче та 
декоративне 
мистецтво

157,976

3 8905279 863293

Заблоцька Діана Юріївна 52123143 BK 31.12.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0278423; 2021р. 
- 0278423

Образотворче та 
декоративне 
мистецтво

153,036

10



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 «17»  серпня 2021 року 
№ 178-09-01

024 Хореографія 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 9639937 856808

Бондарчук Любомир Русланович 52345582 PB 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0346076; 2021р. 
- 0346076

Хореографія 140,079

2 9005880 856808

Олюніна Єлізавєта Дмитрівна 52654853 XM 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0229462; 2021р. 
- 0229462

Хореографія 155,220

3 9028919 856808

Островська Яна Анатоліївна 52644527 XM 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0147135; 2021р. 
- 0147135

Хореографія 143,416
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

12



Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Рівненський державний 
гуманітарний університет

Додаток до наказу від «17»  серпня 2021 року 
№ 178-09-01

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 9857052 863339

Вербовий Ілля Юрійович 52644084 XM 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0153752; 2021р. 
- 0153752

Музичне мистецтво. 
Академічний спів, 
Музичне мистецтво. 
Естрадний спів, 
Музичне мистецтво. 
Комп’ютерна 
електронна музика, 
Музичне мистецтво. 
Музичне мистецтво 
естради, Музичне 
мистецтво. 
Музичний 
фольклор, Музичне 
мистецтво. Народні 
інструменти, 
Музичне мистецтво. 
Оркестрові духові та 
ударні інструменти, 
Музичне мистецтво. 
Фортепіано, 
Музичне мистецтво. 
Хорове диригування

168,844
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2 9847111 863339

Гульчук Еліна Іванівна 48696562 PB 27.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0394727; 2021р. 
- 0394727

Музичне мистецтво. 
Академічний спів, 
Музичне мистецтво. 
Естрадний спів, 
Музичне мистецтво. 
Комп’ютерна 
електронна музика, 
Музичне мистецтво. 
Музичне мистецтво 
естради, Музичне 
мистецтво. 
Музичний 
фольклор, Музичне 
мистецтво. Народні 
інструменти, 
Музичне мистецтво. 
Оркестрові духові та 
ударні інструменти, 
Музичне мистецтво. 
Фортепіано, 
Музичне мистецтво. 
Хорове диригування

167,908
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3 10113392 863339

Наумович Алла Юріївна 51977942 PB 10.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0348877; 2020р. 
- 0348877

Музичне мистецтво. 
Академічний спів, 
Музичне мистецтво. 
Естрадний спів, 
Музичне мистецтво. 
Комп’ютерна 
електронна музика, 
Музичне мистецтво. 
Музичне мистецтво 
естради, Музичне 
мистецтво. 
Музичний 
фольклор, Музичне 
мистецтво. Народні 
інструменти, 
Музичне мистецтво. 
Оркестрові духові та 
ударні інструменти, 
Музичне мистецтво. 
Фортепіано, 
Музичне мистецтво. 
Хорове диригування

191,256

15



4 9885207 863339

Олекшій Дмитро Андрійович 51348738 PB 30.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0164845; 2019р. 
- 0164845

Музичне мистецтво. 
Академічний спів, 
Музичне мистецтво. 
Естрадний спів, 
Музичне мистецтво. 
Комп’ютерна 
електронна музика, 
Музичне мистецтво. 
Музичне мистецтво 
естради, Музичне 
мистецтво. 
Музичний 
фольклор, Музичне 
мистецтво. Народні 
інструменти, 
Музичне мистецтво. 
Оркестрові духові та 
ударні інструменти, 
Музичне мистецтво. 
Фортепіано, 
Музичне мистецтво. 
Хорове диригування

174,460
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5 9559013 863339

Цикалюк Анастасія Василівна 51996964 XM 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0183254; 2020р. 
- 0183254

Музичне мистецтво. 
Академічний спів, 
Музичне мистецтво. 
Естрадний спів, 
Музичне мистецтво. 
Комп’ютерна 
електронна музика, 
Музичне мистецтво. 
Музичне мистецтво 
естради, Музичне 
мистецтво. 
Музичний 
фольклор, Музичне 
мистецтво. Народні 
інструменти, 
Музичне мистецтво. 
Оркестрові духові та 
ударні інструменти, 
Музичне мистецтво. 
Фортепіано, 
Музичне мистецтво. 
Хорове диригування

164,684
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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 «17»  серпня 2021 року 
№ 178-09-01

026 Сценічне 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 9964054 887333
Лагода Ярослав Олександрович 50256056 PB 21.06.2018 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

2018р. - 
0008738; 2018р. 
- 0008738

Сценічне мистецтво. 
Актор, Сценічне 
мистецтво. Режисер

138,580

2 9703302 887333

Яременко Софія Володимирівна 52360089 PB 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0152414; 2021р. 
- 0152414

Сценічне мистецтво. 
Актор, Сценічне 
мистецтво. Режисер

146,380
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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 «17»  серпня 2021 року 
№ 178-09-01

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 8880468 856887

Качур Любов Дмитрівна 51331208 BC 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0063304; 2021р. 
- 0063304; 
2021р. - 
0063304

Документознавство 
та інформаційна 
діяльність

150,488

2 9758215 856887

Кушнірук Тимофій Ігорович 52675813 TE 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0133961; 2021р. 
- 0133961; 
2021р. - 
0133961

Документознавство 
та інформаційна 
діяльність

131,456
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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 «17»  серпня 2021 року 
№ 178-09-01

034 Культурологія 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 9231040 834477

Добровольська Анастасія Вікторівна 52368322 PB 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0092159; 2021р. 
- 0092159; 
2021р. - 
0092159

Культурологія 117,416

2 9308344 834477

Калішевич Анна Віталіївна 51940093 BC 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0190433; 2020р. 
- 0190433; 
2020р. - 
0190433

Культурологія 121,732
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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 «17»  серпня 2021 року 
№ 178-09-01

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

англійська
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 9077771 815902

Кукліновська Ріта Валеріївна 52365309 PB 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0169592; 2021р. 
- 0169592; 
2021р. - 
0169592

Переклад 
(англійська та 
польська мови), 
Переклад 
(англійська та 
французька мови), 
Переклад(англійська 
та німецька мови)

155,116
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2 10049260 815902

Моспанко Анастасія Сергіївна 52830835 TE 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0117677; 2021р. 
- 0117677; 
2021р. - 
0117677

Переклад 
(англійська та 
польська мови), 
Переклад 
(англійська та 
французька мови), 
Переклад(англійська 
та німецька мови)

178,724

3 9686914 815902

Озарчук Ольга Василівна 52362543 PB 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0153954; 2021р. 
- 0153954; 
2021р. - 
0153954

Переклад 
(англійська та 
польська мови), 
Переклад 
(англійська та 
французька мови), 
Переклад(англійська 
та німецька мови)

128,596
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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 «17»  серпня 2021 року 
№ 178-09-01

035 Філологія/035.043 германські мови та 
літератури (переклад включно), перша - 

німецька
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 9042311 814820

Гірічук Вікторія Олександрівна 52350311 PB 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0074525; 2021р. 
- 0074525; 
2021р. - 
0074525

Переклад(німецька 
та англійська мови)

160,472
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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 «17»  серпня 2021 року 
№ 178-09-01

035 Філологія/035.055 романські мови та 
літератури (переклад включно), перша - 

французька
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 9482000 809505

Коробкін Максим Юрійович 51029855 PB 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2019р. - 
0013075; 2019р. 
- 0013075; 
2019р. - 
0013075

Переклад
(французька та 
англійська мови)

130,572
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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 «17»  серпня 2021 року 
№ 178-09-01

051 Економіка 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 9936756 863936

Кузнецова Валерія Миколаївна 52771124 PB 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0245356; 2021р. 
- 0245356; 
2021р. - 
0245356

Аналітична 
економіка, 
Економічна 
кібернетика

155,168
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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 «17»  серпня 2021 року 
№ 178-09-01

052 Політологія 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 9074707 863317

Лебедєв Михайло Юрійович 52606272 KB 11.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0015669; 2021р. 
- 0015669; 
2021р. - 
0015669

Політологія 131,612

2 9528130 863317

Цурик Станіслав Віталійович 51795803 PH 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0358782; 2020р. 
- 0358782; 
2020р. - 
0358782

Політологія 136,188
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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 «17»  серпня 2021 року 
№ 178-09-01

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 9156711 860485

Березовська Світлана Володимирівна 52368713 PB 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0334885; 2021р. 
- 0334885; 
2021р. - 
0334885

Психологія 147,027
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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 «17»  серпня 2021 року 
№ 178-09-01

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 9468333 857097

Колодинський Анатолій Анатолійович 52673368 PB 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0096964; 2021р. 
- 0096964; 
2021р. - 
0096964

Менеджмент 141,024
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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 «17»  серпня 2021 року 
№ 178-09-01

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 10158626 883227

Джанда Софія Мирославівна 52349956 PB 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0287726; 2021р. 
- 0287726; 
2021р. - 
0287726

Маркетинг 122,616
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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 «17»  серпня 2021 року 
№ 178-09-01

101 Екологія 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 9418706 863372

Клокова Валерія Андріївна 51937564 BC 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2020р. - 
0077863; 2020р. 
- 0077863; 
2020р. - 
0077863

Екологія, Екологія 
(Екологія садово-
паркового 
господарства та 
ландшафтна 
архітектура), 
Екологія 
(Прикордонний 
екологічний 
контроль)

121,160
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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 «17»  серпня 2021 року 
№ 178-09-01

113 Прикладна математика 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 8983672 886404

Кочубай Марта Ігорівна 52786270 BK 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0356977; 2021р. 
- 0356977; 
2021р. - 
0356977

Прикладна 
математика

180,908
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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 «17»  серпня 2021 року 
№ 178-09-01

231 Соціальна робота 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 9613469 856868

Васерук Ірина Григорівна 24197270 PB 22.06.2004 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0302411; 2021р. 
- 0302411; 
2021р. - 
0302411

Соціальна 
педагогіка

123,656
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