
 

 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК   

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

бакалавра, спеціаліста, магістра) денної 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 Кирилов Антон Валерійович 130 

 

 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК   

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

бакалавра, спеціаліста, магістра) денної 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) денної форми навчання із зазначенням 

рекомендованих до зарахування 

Строк навчання: нормативний 2р. 10 міс. 

026 Сценічне мистецтво 

№ Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал 

Рекомендовані до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб 

1 Музичук Ірина Олександрівна 319 

 

 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК   

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

бакалавра, спеціаліста, магістра) денної форми навчання із зазначенням 

рекомендованих до зарахування 

Строк навчання: нормативний 2р. 10 міс. 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ 
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.  Драка Оксана Михайлівна 304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК   

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

бакалавра, спеціаліста, магістра) денної форми навчання із зазначенням 

рекомендованих до зарахування 

Строк навчання: нормативний 2р. 10 міс. 

Психолого-природничий факультет 
227 Фізична терапія, ерготерапія 

№ Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал 

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

1.  Крук Катерина Валеріївна 331 
2.  Кратюк Марія Володимирівна 297 
3.  Талащук Аліна Віталіївна 286 
4.  Демиденко Дайана Валентинівна 285 
5.  Онофрій Василь Васильович 264 

 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК   

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

бакалавра, спеціаліста, магістра) денної 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.  Савонік Аліна Вікторівна 333 

 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК   

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

бакалавра, спеціаліста, магістра) денної форми навчання із зазначенням 

рекомендованих до зарахування 

Строк навчання: нормативний 2 р. 10 міс. 

Факультет математики та інформатики 
122 Комп’ютерні науки 

№ Прізвище, ім’я, по батькові 
Конкурсний 

бал 

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

1 Леміч Максим Ігорович 315 
 

 

 

 

 

 


