
РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК 

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВР на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  

(ОС бакалавра, ОС магістра, ОКР спеціаліста) 

 денна форма навчання  

Строк навчання: нормативний 2 роки 10 місяців 
  

Інститут мистецтв 

025 Музичне мистецтво 
№ Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал 

Рекомендовані до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

  1. Якуб’як Микола Романович 154,75 

 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК 

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВР на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  

(ОС бакалавра, ОС магістра, ОКР спеціаліста) 

 денна форма навчання  

Строк навчання: нормативний 2 роки 10 місяців 

 

Факультет історії, політології та міжнародних відносин  

014.03 Середня освіта. Історія  
№ Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал 

Рекомендовані до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

  1. Пшеничний Андрій Миколайович 174,25 

 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК 

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВР на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  

(ОС бакалавра, ОС магістра, ОКР спеціаліста) 

 денна форма навчання 

Строк навчання: нормативний 1 рік 10 місяців 

  

Педагогічний  факультет 

013 Початкова освіта 
№ Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал 

Рекомендовані до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

   1. Жук Вікторія Сергіївна 180 

 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК 

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВР на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  

(ОС бакалавра, ОС магістра, ОКР спеціаліста) 

 денна форма навчання  

Строк навчання: нормативний 2 роки 10 місяців 

  

Педагогічний  факультет 

016.01 Спеціальна освіта 
№ Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал 

Рекомендовані до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

  1.  Козловська Марія Миколаївна 150,75 

 



РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК 

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВР на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  

(ОС бакалавра, ОС магістра, ОКР спеціаліста) 

 денна форма навчання 

Строк навчання: нормативний 2 роки 10 місяців 

 

Педагогічний факультет 

017 Фізична культура і спорт 

№ Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал 
Рекомендовані до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

  1. Титечко Андрій Володимирович 148 

  2. Полюхович Євгеній Миколайович 136 

  3. Сидорчик Іван Володимирович 130,75 

 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК 

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВР на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  

(ОС бакалавра, ОС магістра, ОКР спеціаліста) 

денна форма навчання 

Строк навчання: нормативний 2 роки 10 місяців 

 

Психолого-природничий факультет 

014.07 Середня освіта (Географія) 
№ Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал 

Рекомендовані до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

  1. Касянчик Альона Володимирівна 149,75 

 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК 

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВР на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  

(ОС бакалавра, ОС магістра, ОКР спеціаліста) 

 денна форма навчання  

Строк навчання: нормативний 2 роки 10 місяців 

  

Психолого-природничий факультет 

053 Психологія. (практична психологія) 
№ Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал 

Рекомендовані до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

  1.  Лаврук Людмила Володимирівна 143,25 

 

 

 

 

 

 



РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК 

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВР на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  

(ОС бакалавра, ОС магістра, ОКР спеціаліста) 

 денна форма навчання  

Строк навчання: нормативний 2 роки 10 місяців 

 

Факультет документальних комунікацій, менеджменту, технологій та фізики 

073 Менеджмент 
№ Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал 

Рекомендовані до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

  1. Гажаман Дем’ян Андрійович 147,5 

 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК 

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВР на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  

(ОС бакалавра, ОС магістра, ОКР спеціаліста) 

денна форма навчання 

Строк навчання: нормативний 2 роки 10 місяців 

 

Факультет документальних комунікацій, менеджменту, технологій та фізики 

015.16 Професійна освіта. Сфера обслуговування (готельно-ресторанна справа) 

 
№ Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал 

Рекомендовані до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

   1.  Павлюк Роман Петрович 162,5 

 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК 

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВР на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  

(ОС бакалавра, ОС магістра, ОКР спеціаліста) 

 денна форма навчання  

Строк навчання: нормативний 2 роки 10 місяців 

 

Художньо-педагогічний факультет 

 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.   
№ Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал 

Рекомендовані до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

  1.  Гисюк Дарина Ігорівна 166 

  2.  Мельник Іванна Миколаївна 149,5 

  3.  Мельник Анна Андріївна 148 

  4.  Токарев Владислав Денисович 146,5 

 

 


