
 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК   

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВРА на базі ОКР МС (ступеня 

бакалавра, спеціаліста, магістра) заочної форми навчання із зазначенням 

рекомендованих до зарахування 

Строк навчання: нормативний 1р. 10 міс. 

026 Сценічне мистецтво 

№ Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал 

Рекомендовані до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб 

1 Білоненко Владислав Геннадійович 185 

  
РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК   

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВРА на базі ОКР МС (ступеня 

бакалавра, спеціаліста, магістра) заочної форми навчання із зазначенням 

рекомендованих до зарахування 

Строк навчання: нормативний 2р. 10 міс. 

025 Музичне мистецтво 

№ Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал 

Рекомендовані до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб 

1 Федорчук Алла Петрівна 352 

 

 
РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК   

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВРА на базі ОКР МС (ступеня 

бакалавра, спеціаліста, магістра) заочної форми навчання із зазначенням 

рекомендованих до зарахування 

Строк навчання: нормативний 1р. 10 міс.  

 Українська філологія 
014.01 Середня освіта (Українська мова та література) 

№ Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал 

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

1.  Крупич Оксана Олексіївна 185 

 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК   

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВРА на базі ОКР МС (ступеня 

бакалавра, спеціаліста, магістра) заочної форми навчання із зазначенням 

рекомендованих до зарахування 

Строк навчання: нормативний 2р. 10 міс  

 Українська філологія 
035.01 Філологія (Українська мова та література) 

№ Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал 

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

2.  Євтушенко Олеся Миколаївна 374 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК   

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВРА на базі ОКР МС (ступеня 

бакалавра, спеціаліста, магістра) заочної форми навчання із зазначенням 

рекомендованих до зарахування 

Строк навчання: нормативний 2р. 10 міс. 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ 
014 Середня освіта. Англійська мова та література 

№ Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал 

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

3.  Лавринюк Богдана Сергіївна 357 
4.  Жабчик Іванна Володимирівна 343 

 

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.  Жакун Марія Олексіївна 356 
2.  Гаврилович Ілона Валентинівна 345 
3.  Драка Оксана Михайлівна 304 

 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК   

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВРА на базі ОКР МС (ступеня 

бакалавра, спеціаліста, магістра) заочної форми навчання із зазначенням 

рекомендованих до зарахування 

Строк навчання: нормативний 1р. 10 міс. 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ 
014.02 Середня освіта. Англійська мова та література  

№ Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал 

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

1.  Колмакова Ірина Анатоліївна 181 

 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК   

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВРА на базі ОКР МС (ступеня 

бакалавра, спеціаліста, магістра) заочної форми навчання із зазначенням 

рекомендованих до зарахування 

Строк навчання: нормативний 2р. 10 міс. 

Психолого-природничий факультет 
231Соціальна робота 

№ Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал 

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

1.  Сильман Аліна Вікторівна 317 

 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК   

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВРА на базі ОКР МС (ступеня 

бакалавра, спеціаліста, магістра) заочної форми навчання із зазначенням 

рекомендованих до зарахування 

Строк навчання: нормативний 2р. 10 міс. 

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.  Борак Оксана Ігорівна 336 
2.  Гурінчук Діана Володимирівна 313 
3.  Муржак Інна Василівна 309 
4.  Ільчук Олена Володимирівна 309 



5.  Михалець Марія Анатоліївна 308 
6.  Чупринюк Надія Вікторівна 287 
7.  Подворна Олена Олександрівна 249 
8.  Жилка Анна Олександрівна 248 
9.  Наумович Віктор Вікторович 236 
10.  Доброчинська Світлана Петрівна 231 

 

 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК   

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВРА на базі ОКР МС (ступеня 

бакалавра, спеціаліста, магістра) заочної форми навчання із зазначенням 

рекомендованих до зарахування 

Строк навчання: нормативний 2р. 10 міс. 

Психолого-природничий факультет 
014.05 Середня освіта. Біологія та здоров’я людини 

№ Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал 

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

1.  Рябущиць Ірина Іванівна 290 
2.  Чубик Іванна Петрівна 286 

 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК   

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВРА на базі ОКР МС (ступеня 

бакалавра, спеціаліста, магістра) заочної форми навчання із зазначенням 

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

Фізико-технологічний факультет 015 Професійна освіта. Охорона праці. 

№ Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал 

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

1 
Подиніглазова Марта Володимирівна 344 

2 
Мамчур Софія Віталіївна 313 

3 
Тищук Марина Валеріївна 296 

 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК   

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВРА на базі ОКР ступеня  

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.  Сич Людмила Іванівна 185 

 

 

 

 

 

 



РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК   

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВРА на базі ОКР МС (ступеня 

бакалавра, спеціаліста, магістра) заочної форми навчання із зазначенням 

рекомендованих до зарахування 

Строк навчання: нормативний 2р. 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.  Штемпель  Тетяна Вікторівна 296 

 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК   

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВРА на базі ОКР МС (ступеня 

бакалавра, спеціаліста, магістра) заочної форми навчання із зазначенням 

рекомендованих до зарахування 

Строк навчання: нормативний  2р. 10 міс. 
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

№ Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал 

Рекомендовані до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб 

1 Шимонець Тетяна Валеріївна 271 

 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК   

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВРА на базі ОКР МС (ступеня 

бакалавра, спеціаліста, магістра) заочної форми навчання із зазначенням 

рекомендованих до зарахування 

Строк навчання: нормативний 2 р. 10 міс. 

Факультет документальних комунікацій, менеджменту, технологій і фізики 
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

 (Документознавство та інформаційна діяльність) 

№ Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал 

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

1 Марусик Віра Борисівна 347 

 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК   

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВРА на базі ОКР МС (ступеня 

бакалавра, спеціаліста, магістра) заочної форми навчання із зазначенням 

рекомендованих до зарахування 

Строк навчання: нормативний 2 р. 10 міс. 

Факультет документальних комунікацій, менеджменту, технологій і фізики 
281 Публічне управління і адміністрування 

№ Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал 

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

1 Сидорук Людмила Юріївна 379 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК   

вступників для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВРА на базі ОКР МС (ступеня 

бакалавра, спеціаліста, магістра) заочної форми навчання із зазначенням 

рекомендованих до зарахування 

Строк навчання: нормативний 2р. 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.  Алексійчук Оксана Валеріївна 294 
2.  Сарапіна Анастасія Володимирівна 303 
3.  Мендрик Аліна Віталіївна 313 

 


