
РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК 

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВР на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  

(ОС бакалавра, ОС магістра, ОКР спеціаліста) 

 заочна 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.  Павлів Діана Богданівна 156,5 

        2. Кохан Вікторія Миколаївна 153,5 

 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК 

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВР на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  

(ОС бакалавра, ОС магістра, ОКР спеціаліста) 

 заочна 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 

2. Мельник Юлія Валеріївна 165,75 

3. Данилюк Тетяна Олександрівна 144,25 

 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК 

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВР на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  

(ОС бакалавра, ОС магістра, ОКР спеціаліста) 

 заочна форма навчання  

Строк навчання: нормативний 2 роки 10 місяців 

  

Факультет історії, політології та міжнародних відносин 

052 Політологія 
№ Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал 

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

         1.  Терещук Юлія Петрівна 157,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК 

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВР на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  

(ОС бакалавра, ОС магістра, ОКР спеціаліста) 

 заочна форма навчання 

Строк навчання: нормативний 2 роки 10 місяців 

  

Педагогічний факультет 

012 Дошкільна освіта 
№ Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал 

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

   1.  Олексин Юлія Анатолівна 123,75 

 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК 

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВР на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  

(ОС бакалавра, ОС магістра, ОКР спеціаліста) 

 заочна форма навчання 

Строк навчання: нормативний 2 роки 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. Тимошик Анастасія Андріївна 180 

   2. Жук Галина Ігорівна 145,75 

 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК 

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВР на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  

(ОС бакалавра, ОС магістра, ОКР спеціаліста) 

 заочна 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.  Кравчук Анна Всеволодівна 177 

    2.  Прит Марина Андріївна 160,25 

   3. Легкобит Ірина Олександрівна 157 

   4. Бусь Іванна Миколаївна 157 

   5. Тимощук Катерина Григорівна 147,5 

   6. Горпинич Софія Сергіївна 146,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК 

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВР на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  

(ОС бакалавра, ОС магістра, ОКР спеціаліста) 

 заочна 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. Іванюк Юрій Анатолійович 152 

    2. Захарчук Тетяна Миколаївна 148,5 

    3. Гарбар Світлана Петрівна 146,5 

 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК 

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВР на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  

(ОС бакалавра, ОС магістра, ОКР спеціаліста) 

 заочна форма навчання  

Строк навчання: нормативний 2 роки 10 місяців 

  

Психолого-природничий факультет 

053 Психологія 
№ Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал 

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

   1. Горпинич Софія Сергіївна  151,75 

   2. Столярчук Дмитро Ігорович 147,75 

   3. 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) 

 заочна форма навчання  

Строк навчання: нормативний 2 роки 10 місяців 

 

Факультет документальних комунікацій, менеджменту, технологій та фізики 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 
№ Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал 

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

 1. Міштак Людмила Олександрівна 162,25 

 

 

 

 

 

 



РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК 

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВР на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  

(ОС бакалавра, ОС магістра, ОКР спеціаліста) 

 заочна 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. Удовиченко Марія Володимирівна 150,5 

 2. Кур’ята Микола Сергійович 142,25 

 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК 

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВР на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  

(ОС бакалавра, ОС магістра, ОКР спеціаліста) 

 заочна форма навчання  

Строк навчання: нормативний 2 роки 10 місяців 

 

Факультет документальних комунікацій, менеджменту, технологій та фізики                   

075 Маркетинг 
№ Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал 

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

 1. Давидюк Олена Сергіївна 158,75 

 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК 

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВР на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  

(ОС бакалавра, ОС магістра, ОКР спеціаліста) 

 заочна форма навчання  

Строк навчання: нормативний 2 роки 10 місяців 

  

Філологічний факультет 

014.021 Середня освіта. Англійська мова і література  
№ Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал 

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

 1. Лужанська Анна Сергіївна   169, 25 

 2. Воробель Ніна Володимирівна 168 

 3. Вишневська Ангеліна Русланівна   159,25 

 4. Лищун Катерина Вікторівна   158,5 

 5. Королюк Оксана Миколаївна 137,5 

 6. Старжинська Ольга Вікторівна   113,75 

 

 

 

 

 



РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК 

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВР на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  

(ОС бакалавра, ОС магістра, ОКР спеціаліста) 

 заочна форма навчання  

Строк навчання: нормативний 2 роки 10 місяців 

  

Філологічний факультет 

014.022 Середня освіта. Німецька мова і література   
№ Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал 

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

  1.  Кузьмич Ілона Володимирівна    148,5 

  2.  Мартинюк Зоя Володимирівна      123,5 

 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК 

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВР на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  

(ОС бакалавра, ОС магістра, ОКР спеціаліста) 

 заочна форма навчання  

Строк навчання: нормативний 2 роки 10 місяців 

  

Філологічний факультет 

035.01 Філологія. Українська мова і література            
№ Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал 

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

 1. Захарчук Інна Іванівна             159 

 2. Громик Ірина Ігорівна                144,75 

 

  

 РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК 

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВР на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  

(ОС бакалавра, ОС магістра, ОКР спеціаліста) 

 заочна форма навчання  

Строк навчання: нормативний 2 роки 10 місяців 

  

Філологічний факультет 

035.041 Філологія.  Германські мови та літератури (переклад включно),  

перша - англійська 
№ Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал 

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

1. Вишневська Ангеліна Русланівна 162,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК 

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВР на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  

(ОС бакалавра, ОС магістра, ОКР спеціаліста) 

 заочна форма навчання 

Строк навчання: нормативний 2 роки 10 місяців 

  

Філологічний факультет 

035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно),  

перша - німецька  
№ Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал 

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

 1.   Базака Анастасія Олександрівна    132,25 

 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК 

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВР на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  

(ОС бакалавра, ОС магістра, ОКР спеціаліста) 

заочна форма навчання 

Строк навчання: нормативний 2 роки 10 місяців 

 

Факультет математики та інформатики 

015. 39 Професійна освіта (Цифрові технології) 
№ Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал 

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

   1.  Кухоцька Валерія Олексіївна 164 

 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК 

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВР на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  

(ОС бакалавра, ОС магістра, ОКР спеціаліста) 

заочна 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 169,5 

   2.  Мельник Іванна Миколаївна 158 

 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК 

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВР на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  

(ОС бакалавра, ОС магістра, ОКР спеціаліста) 

 заочна форма навчання  

Строк навчання: нормативний 2 роки 10 місяців 

  

Художньо-педагогічний факультет 

024 Хореографія 
№ Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал 

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

   1.  Андросюк Дар`я Олександрівна  163,75 



 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК 

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВР на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  

(ОС бакалавра, ОС магістра, ОКР спеціаліста) 

 заочна форма навчання 

Строк навчання: нормативний 2 роки 10 місяців 

  

Художньо-педагогічний факультет 

026 Сценічне мистецтво 
№ Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал 

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

   1.  Ошурко Діана Юріївна 139,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


