
Інформація  

про оприлюднення рейтингового списку вступників на навчання для здобуття ОС бакалавра 

на основі ОКР молодшого спеціаліста (інших рівнів вищої освіти) за денною/заочною 

формою здобуття освіти із наданням рекомендацій до зарахування на місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб. 

 

 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК   

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВР на базі ОКР молодшого спеціаліста 

заочної форми навчання із зазначенням рекомендованих до зарахування 

Строк навчання: скорочений 1 р. 10 міс. 

 

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. Степанець Артем Васильович 143 

 

 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК   

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВР на базі ОКР молодшого спеціаліста 

заочної форми навчання із зазначенням рекомендованих до зарахування 

Строк навчання: скорочений 1 р. 10 міс. 

 

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. Філюк Галина Миколаївна 136,5 

 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК   

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВР на базі ОКР молодшого спеціаліста 

заочної форми навчання із зазначенням рекомендованих до зарахування 

Строк навчання: скорочений 1 р. 10 міс. 

 

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. Грицюк Марія Василівна 149,75 

2. Власенко Ілона Сергіївна 133,75 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК   

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВР на базі ОКР молодшого спеціаліста 

заочної форми навчання із зазначенням рекомендованих до зарахування 

Строк навчання: скорочений 1 р. 10 міс. 

 
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. Цип’ящук Катерина Степанівна 153 

 



РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК   

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВР на базі ОКР молодшого спеціаліста 

заочної форми навчання із зазначенням рекомендованих до зарахування 

Строк навчання: скорочений 1 р. 10 міс. 

 

Факультет математики та інформатики 
121 Інженерія програмного забезпечення 

№ Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал 

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

1. Прокопчук Денис Юрійович 138,5 

 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК   

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВР на базі ОКР молодшого спеціаліста 

заочної форми навчання із зазначенням рекомендованих до зарахування 

Строк навчання: скорочений 1 р. 10 міс. 

 

Художньо-педагогічний факультет 

028 Менеджмент соціокультурної діяльності 

№ Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал 

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

1. Ніколюк Діана Петрівна 157,75 

 

 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК   

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВР на базі ОКР молодшого спеціаліста 

(ОС бакалавра, ОС магістра, ОКР спеціаліста) денної форми навчання із зазначенням 

рекомендованих до зарахування 
Строк навчання: нормативний 2р. 10 міс. 

 

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. Сушко Ігор Володимирович 164,25 

 

 

 

 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК   

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВР на базі ОКР молодшого спеціаліста 

(ОС бакалавра, ОС магістра, ОКР спеціаліста) заочної форми навчання із зазначенням 

рекомендованих до зарахування 
Строк навчання: нормативний 2р. 10 міс. 

 

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. Гаврушенко Анжела Андріївна 161,5 

 



РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК   

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВР на базі ОКР молодшого спеціаліста 

(ОС бакалавра, ОС магістра, ОКР спеціаліста) заочної форми навчання із зазначенням 

рекомендованих до зарахування 

Строк навчання: нормативний 1р. 10 міс. 

 

Педагогічний факультет 

016 Спеціальна освіта. Логопедія  

№ Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал 

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

1. Максимчук Олена Володимирівна 165 

2. Ящук Валентина Василівна 160 
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