
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 «06» серпня 2021 року №420-07-01

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Рівненський державний гуманітарний 
університет у 2021 році та рішення приймальної комісії від «06» серпня 2021 року, 
протокол №25,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 30 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 «06»  серпня 2021 року 
№ 420-07-01

012 Дошкільна освіта Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 9577625 863978

Грицаюк Тетяна Андріївна 099111 E21 25.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0104269; 2021р. 
- 0384976

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

138,250

2 9577460 863978

Демчинська Василина Андріївна 050208 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0136070; 2019р. 
- 0136070

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

171,000

1



3 9994858 863978

Долюк Катерина Марківна 062530 E20 30.06.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0021251; 2021р. 
- 0021251

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

135,750

4 9246397 863978

Каргачинська Діана Андріївна 099120 E21 25.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0103825; 2021р. 
- 0373106

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

135,250

5 10044073 863978

Козловська Марія Миколаївна 033534 E21 25.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0341799; 2019р. 
- 0341799

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

146,250

6 9634145 863978

Марущак Таїсія Сергіївна 034145 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0356741; 2019р. 
- 0356741

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

154,250

7 9922345 863978

Подошик Віта Олександрівна 033522 E21 25.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0063814; 2019р. 
- 0063814

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

153,000

8 9242773 863978

Рабчун Марія Олександрівна 044140 E21 24.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0050439; 2021р. 
- 0050439

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

167,250

2



9 8755692 863978

Сергійчук Валерія Валентинівна 099115 E21 25.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0104253; 2021р. 
- 0330540

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

169,500

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 «06»  серпня 2021 року 
№ 420-07-01

012 Дошкільна освіта Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 9875440 863975
Дибач Анастасія Миколаївна 044092 E21 24.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0050401; 2021р. 
- 0050401

Дошкільна освіта 166,500

2 8845401 863975
Іванчук Світлана Вадимівна 070017 E21 18.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0375213; 2021р. 
- 0375213

Дошкільна освіта 131,750

3 9589253 863975
Ігнат Анастасія Тарасівна 070012 E21 18.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0074620; 2019р. 
- 0074620

Дошкільна освіта 150,000

4 9707141 863975
Попружук Софія Леонідівна 044138 E21 24.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0086432; 2021р. 
- 0086432

Дошкільна освіта 161,750

4



5 10122688 863975
Степаненко Юлія Олександрівна 044196 E21 24.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0090644; 2021р. 
- 0090644

Дошкільна освіта 138,000

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 «06»  серпня 2021 року 
№ 420-07-01

013 Початкова освіта Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 8772444 838020

Бородієнко Анна Андріївна 044112 E21 24.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0050566; 2021р. 
- 0050566

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

164,250

6



2 9856432 838020

Климчук Марія Григорівна 070089 E21 18.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0103866; 2021р. 
- 0382040

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

163,500

3 10156282 838020

Красненко Олеся Олександрівна 044159 E21 24.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0373701; 2021р. 
- 0373701

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

170,000

4 9542491 838020

Подворна Ольга Володимирівна 070045 E21 18.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0073616; 2019р. 
- 0073616

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

179,250

5 10184083 838020

Пшеничний Андрій Миколайович 070059 E21 18.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0373839; 2021р. 
- 0374751

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

161,750

7



6 9559869 838020

Трофімчук Сніжана Олександрівна 044212 E21 24.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0379638; 2021р. 
- 0379638

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

160,750

7 9756530 838020

Чмерук Тетяна Леонідівна 070075 E21 18.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0104642; 2019р. 
- 0104642

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

182,750

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 «06»  серпня 2021 року 
№ 420-07-01

013 Початкова освіта Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 9061440 838022
Глущик Анастасія Олександрівна 070051 E21 18.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0074847; 2019р. 
- 0074847

Початкова освіта 159,500

2 9207594 838022
Гошта Анна Анатоліївна 044113 E21 24.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0379829; 2021р. 
- 0379829

Початкова освіта 156,750

3 9236926 838022
Григорчук Вікторія Юріївна 070050 E21 18.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0074795; 2019р. 
- 0074795

Початкова освіта 144,250

4 8761822 838022
Костюкович Ілона Володимирівна 044131 E21 24.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0050861; 2021р. 
- 0050861

Початкова освіта 155,500

9



5 9666572 838022
Мартинюк Зоя Володимирівна 070095 E21 18.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0379938; 2021р. 
- 0379938

Початкова освіта 145,500

6 8869583 838022
Можейко Ангеліна Юріївна 044186 E21 24.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0090445; 2021р. 
- 0090445

Початкова освіта 154,500

7 8869487 838022
Нестерчук Ірина Вікторівна 044174 E21 24.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0061678; 2021р. 
- 0061678

Початкова освіта 157,750

8 10033510 838022
Хрупчик Марія Ігорівна 068378 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0092016; 2019р. 
- 0092016

Початкова освіта 157,500

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 «06»  серпня 2021 року 
№ 420-07-01

014 Середня освіта/014.01 Українська мова 
і література Державна Бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 9739882 814427

Вишневська Валентина Юріївна 070128 E21 18.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0104074; 2019р. 
- 0104074

Середня освіта 
(Українська мова і 
література), Середня 
освіта. Українська 
мова і література та 
історія, Середня 
освіта. Українська 
мова і література, 
психологія

147,500

11



2 8873122 814427

Підгайна Світлана Соловеївна 40786284 PB 23.06.2011 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0300012; 2021р. 
- 0300012

Середня освіта 
(Українська мова і 
література), Середня 
освіта. Українська 
мова і література та 
історія, Середня 
освіта. Українська 
мова і література, 
психологія

143,000

3 9712480 814427

Семигута Дарина Михайлівна 049509 E21 24.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0091203; 2021р. 
- 0091203

Середня освіта 
(Українська мова і 
література), Середня 
освіта. Українська 
мова і література та 
історія, Середня 
освіта. Українська 
мова і література, 
психологія

177,000

12



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 «06»  серпня 2021 року 
№ 420-07-01

014 Середня освіта/014.04 Математика Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 9760796 810446
Кухоцька Валерія Олексіївна 064288 E17 30.06.2017 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0346761; 2021р. 
- 0346761

Середня освіта 
(Математика)

142,500

2 9557705 810446
Миган Василь Степанович 034159 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0190228; 2019р. 
- 0190228

Середня освіта 
(Математика)

162,750

3 9066308 810446
Ціцюра Юлія Петрівна 070061 E21 18.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0364372; 2020р. 
- 0364372

Середня освіта 
(Математика)

153,750
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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 «06»  серпня 2021 року 
№ 420-07-01

014 Середня освіта/014.05 Біологія та 
здоров’я людини Державна Бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 10124078 809979
Кузьмінова Марія Вікторівна 058429 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0059806; 2019р. 
- 0059806

Середня освіта 
(Біологія та здоров'я 
людини)

154,750

14



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 «06»  серпня 2021 року 
№ 420-07-01

014 Середня освіта/014.09 Інформатика Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 8876531 810789
Магдисюк Олександр Віталійович 068368 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0091706; 2019р. 
- 0091706

Середня освіта 
(Інформатика)

153,000
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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 «06»  серпня 2021 року 
№ 420-07-01

014 Середня освіта/014.10 Трудове 
навчання та технології Державна Бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 10167378 809996
Баранчук Віктор Вікторович 032065 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0063108; 2019р. 
- 0063108

Середня освіта 
(Трудове навчання 
та технології)

149,750

16



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 «06»  серпня 2021 року 
№ 420-07-01

014 Середня освіта/014.11 Фізична 
культура Державна Бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 9925828 813238
Волчецький Роман Сергійович 044100 E21 24.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0364952; 2021р. 
- 0364952

Середня освіта 
(Фізична культура)

150,500

2 9986631 813238
Полюхович Євгеній Миколайович 044153 E21 24.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0190569; 2021р. 
- 0380295

Середня освіта 
(Фізична культура)

136,000

17



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 «06»  серпня 2021 року 
№ 420-07-01

014 Середня освіта/014.13 Музичне 
мистецтво Державна Бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 9298198 812006
Рибін Анастасія Сергіївна 108257 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0129017; 2019р. 
- 0129017

Середня освіта 
(Музичне 
мистецтво)

175,250

18



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 «06»  серпня 2021 року 
№ 420-07-01

015 Професійна освіта/015.39 Цифрові 
технології Державна Бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 9010822 811582
Рудніцька Ірина Володимирівна 069891 E21 18.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0073373; 2019р. 
- 0073373

Професійна освіта. 
Цифрові технології

153,250

2 10194465 811582
Фурсович Максим Олександрович 044209 E21 24.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0262037; 2021р. 
- 0262037

Професійна освіта. 
Цифрові технології

138,500
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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 «06»  серпня 2021 року 
№ 420-07-01

023 Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація Державна Бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 8743807 836222

Романич Мар`ян Васильович 079270 E21 25.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0004040; 2021р. 
- 0102156

Образотворче 
мистецтво, 
декоративне 
мистецтво, 
реставрація

157,000
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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 «06»  серпня 2021 року 
№ 420-07-01

024 Хореографія Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 9833236 837335
Колпакова Каріна Віталіївна 111653 E21 20.07.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0051317; 2021р. 
- 0354494

Хореографія 180,250

2 8753974 837335
Романовський Дмитро Васильович 083654 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0336225; 2021р. 
- 0336225

Хореографія 156,000
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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 «06»  серпня 2021 року 
№ 420-07-01

025 Музичне мистецтво Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 9217843 834232
Кундуш Роман Олександрович 068931 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0376959; 2021р. 
- 0376959

Музичне мистецтво 169,750

2 8712875 834232
Новак Юлія Володимирівна 089302 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0268628; 2019р. 
- 0268628

Музичне мистецтво 185,250

3 9030933 834232
Присакару Надія Костянтинівна 088562 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0310947; 2021р. 
- 0310947

Музичне мистецтво 167,250

4 9732014 834232
Страшнюк Віталіна Вікторівна 091773 E19 01.07.2019 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0248392; 2018р. 
- 0248392

Музичне мистецтво 168,250

22



5 9053377 834232
Циганюк Марія Василівна 038625 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0371563; 2021р. 
- 0371563

Музичне мистецтво 166,000
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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 «06»  серпня 2021 року 
№ 420-07-01

027 Музеєзнавство, пам’яткознавство Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 10169192 880698
Гунько Аліна Василівна 122617 E19 27.06.2019 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0331035; 2021р. 
- 0331035

Музеєзнавство, 
пам’яткознавство

146,500
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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 «06»  серпня 2021 року 
№ 420-07-01

028 Менеджмент соціокультурної 
діяльності Державна Бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 9930377 836077
Бей Анастасія Андріївна 103655 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0132419; 2019р. 
- 0132419

Менеджмент 
соціокультурної 
діяльності

159,500

2 9631736 836077
Змроць Оксана Ігорівна 103651 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0134222; 2021р. 
- 0368042

Менеджмент 
соціокультурної 
діяльності

174,750
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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 «06»  серпня 2021 року 
№ 420-07-01

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа Державна Бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 9858915 837427
Миронець Маргарита Володимирівна 044238 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0356481; 2020р. 
- 0356481

Документознавство 
та інформаційна 
діяльність

161,250
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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 «06»  серпня 2021 року 
№ 420-07-01

051 Економіка Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 9976371 863889
Величко Станіслав Вікторович 084227 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 
0176371; 2020р. 
- 0176371

Економічна 
кібернетика

168,750
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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 «06»  серпня 2021 року 
№ 420-07-01

075 Маркетинг Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 9701566 886135
Терещук Юлія Петрівна 036794 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0155726; 2019р. 
- 0155726

Маркетинг 166,250
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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 «06»  серпня 2021 року 
№ 420-07-01

113 Прикладна математика Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 9896954 835877
Махобей Вадим Вячеславович 054769 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0242436; 2021р. 
- 0242436

Прикладна 
математика

142,250
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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 «06»  серпня 2021 року 
№ 420-07-01

231 Соціальна робота Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 8818619 837988
Кособуцька Анастасія Сергіївна 069892 E21 18.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0074355; 2021р. 
- 0365410

Соціальна робота 178,000

2 9962804 837988
Швець Ольга Василівна 100074 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2018р. - 
0095415; 2018р. 
- 0095415

Соціальна робота 164,500

30


