
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.1
Приватний вищий навчальний заклад "Рівненський економіко-гуманітарний та 
інженерний коледж" (у формі товариства з обмеженою відповідальністю)

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
РІВНЕ

(населений пункт)

від «17» серпня 2018 року №34-С

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Приватний вищий навчальний заклад 
"Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж" (у формі товариства 
з обмеженою відповідальністю) у 2018 році та рішення приймальної комісії від 
«17» серпня 2018 року, протокол №10,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 1 курсу денної форми навчання за 
спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 7 арк.

Директор Тадеєв П.О.
(підпис) (прізвище, ім'я та побатькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування

Приватний вищий навчальний 
заклад "Рівненський економіко-
гуманітарний та інженерний 
коледж" (у формі товариства з 
обмеженою відповідальністю)

Додаток до наказу від «17»  серпня 2018 року 
№ 34-С

012 Дошкільна освіта Приватна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

5148455 Ковальчук Христина Русланівна 50244082 PB 21.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0195922 471

5126208 Стойківська Юлія Володимирівна 50414038 TM 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0145430 472

4724628 Ярмолюк Анастасія Сергіївна 50250348 PB 21.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0224720 349



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування

Приватний вищий навчальний 
заклад "Рівненський економіко-
гуманітарний та інженерний 
коледж" (у формі товариства з 
обмеженою відповідальністю)

Додаток до наказу від «17»  серпня 2018 року 
№ 34-С

013 Початкова освіта Приватна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

5139411 Швець Ольга Василівна 50244884 PB 21.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0095415 462



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування

Приватний вищий навчальний 
заклад "Рівненський економіко-
гуманітарний та інженерний 
коледж" (у формі товариства з 
обмеженою відповідальністю)

Додаток до наказу від «17»  серпня 2018 року 
№ 34-С

017 Фізична культура і спорт Приватна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

3921602 Воронська Анна Петрівна 50262636 PB 21.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0115730 450

4951900 Михальчук Назар Романович 50255504 PB 21.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0263107 462



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування

Приватний вищий навчальний 
заклад "Рівненський економіко-
гуманітарний та інженерний 
коледж" (у формі товариства з 
обмеженою відповідальністю)

Додаток до наказу від «17»  серпня 2018 року 
№ 34-С

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Приватна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4852727 Черевко Богдана Василівна 50264846 AK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0153865 460



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування

Приватний вищий навчальний 
заклад "Рівненський економіко-
гуманітарний та інженерний 
коледж" (у формі товариства з 
обмеженою відповідальністю)

Додаток до наказу від «17»  серпня 2018 року 
№ 34-С

121 Інженерія програмного 
забезпечення Приватна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4847050 Ткаченко Микола Миколайович 50249379 PB 21.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0240908 377



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування

Приватний вищий навчальний 
заклад "Рівненський економіко-
гуманітарний та інженерний 
коледж" (у формі товариства з 
обмеженою відповідальністю)

Додаток до наказу від «17»  серпня 2018 року 
№ 34-С

121 Інженерія програмного 
забезпечення Приватна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4127887 Цуперяк Микола Степанович 50148710 XM 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0036886 361



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Без підпорядкування

Приватний вищий навчальний 
заклад "Рівненський економіко-
гуманітарний та інженерний 
коледж" (у формі товариства з 
обмеженою відповідальністю)

Додаток до наказу від «17»  серпня 2018 року 
№ 34-С

123 Комп’ютерна інженерія Приватна Молодший спеціаліст Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
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, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4907259 Ахмедов Олексій Сергійович 10360663 XM 20.06.1998 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0185857 361

5083563 Шетманюк Олександр Володимирович 50147729 XM 24.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0151668 410


