Заява на участь у творчому конкурсі, який проводиться до початку прийом заяв та
документів для вступників на основі повної загальної середньої освіти
Керівнику___________________________________________________________________________________
(найменування закладу вищої освіти)

Вступника___________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

ЗАЯВА
Прошу допустити мене до творчого конкурсу для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі
повної загальної середньої освіти
Конкурсна пропозиція_________________________________________________________________
(назва конкурсної пропозиції державною мовою)

Спеціальність_________________________________________________________________________
(код та найменування спеціальності)

Освітня програма_____________________________________________________________________
(назва спеціалізації та/або освітньої програми, нозології, мови державною мовою)

Про себе повідомляю
Закінчив(ла)_________________________________________________________________________________
(повне найменування закладу освіти, рік закінчення)

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Здобуваю повну загальну середню освіту______________________________________________________
(повне найменування закладу освіти, дата закінчення)

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.

Місце проживання: вулиця_________________________________ будинок _________ квартира _______
місто/селище/село__________________________________район____________________________________
область _______________________ індекс___________домашній, мобільний телефони___________
________________________ електронна пошта _______________________________________________________
Додаткова інформація:
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

З правилами прийому, ліцензією та сертифікатом про акредитацію напряму
підготовки/спеціальності/освітньої програми ознайомлений(а).
Ознайомлений(а), що обробка персональних даних, передбачених для вступу на навчання та
отримання освітніх послуг, в тому числі в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, а також
інформації, що стосується участі в конкурсному відборі для інформування громадськості про перебіг
вступної кампанії до закладів освіти, здійснюється відповідно до законодавства.
«_____» _________________ 20___ р.

_____________________________
(підпис)

Заява на участь у вступному іспиті, який проводиться до початку прийом заяв та
документів для вступників на основі повної загальної середньої освіти
Керівнику___________________________________________________________________________________
(найменування закладу вищої освіти)

Вступника___________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

ЗАЯВА
Прошу допустити мене до вступних(ого) іспитів(у) для здобуття освітнього ступеня бакалавра на
основі повної загальної середньої освіти з конкурсних(ого) предметів(у)
__________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Конкурсна пропозиція_________________________________________________________________
(назва конкурсної пропозиції державною мовою)

Спеціальність_________________________________________________________________________
(код та найменування спеціальності)

Освітня програма_____________________________________________________________________
(назва спеціалізації та/або освітньої програми, нозології, мови державною мовою)

Про себе повідомляю
Закінчив(ла)_________________________________________________________________________________
(повне найменування закладу освіти, рік закінчення)

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Здобуваю повну загальну середню освіту______________________________________________________
(повне найменування закладу освіти, дата закінчення)

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.

Місце проживання: вулиця_________________________________ будинок _________ квартира _______
місто/селище/село__________________________________район____________________________________
область _______________________ індекс___________домашній, мобільний телефони___________
________________________ електронна пошта _______________________________________________________
Додаткова інформація:
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

З правилами прийому, ліцензією та сертифікатом про акредитацію напряму
підготовки/спеціальності/освітньої програми ознайомлений(а).
Ознайомлений(а), що обробка персональних даних, передбачених для вступу на навчання та
отримання освітніх послуг, в тому числі в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, а також
інформації, що стосується участі в конкурсному відборі для інформування громадськості про перебіг
вступної кампанії до закладів освіти, здійснюється відповідно до законодавства.
«_____» _________________ 20___ р.

_____________________________

