
Додаток 1 

в.о. ректора  
Таврійського національного університету імені  
В. І. Вернадсього  

               Казаріну В. П.                                                     
 

Вступника__________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по-батькові) 
 

ЗАЯВА 

 

 

Прошу допустити мене до складання творчого конкурсу «_________» ________________2020 р. 

 

Конкурсна пропозиція  ____________________державний бюджет/ контракт_________________ 

        (обрати потрібне) 

Форма навчання ______________________денна__________________________________ 

На основі____________________________________________________________________ 

(назва освітнього/освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 

Про себе повідомляю 

Закінчив(ла)/Закінчую_______________________________________________________________ 

(повне найменування закладу освіти, рік закінчення) 

 

 

мобільний телефони________________________________________________________________ 

 Ознайомлений(а), що обробка персональних даних, передбачених для вступу на 

навчання та отримання освітніх послуг, в тому числі в Єдиній державній 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 про 

захист персональних даних. 

До заяви додаю: копію документа, що посвідчує особу; фотокартку розміром 3 × 4 см; копію 

документа про повну загальну середню освіту. 

 

«________» _____________________20__ року 

 

          _______________________ 

                  (підпис) 

 

 

 



Додаток 2 

в.о. ректора Таврійського національного 

університету ім. В. І. Вернадсього  

проф. Казаріну В.П. 
 

вступника __________________________________________________________________  

      (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу допустити мене до участі у творчому конкурсі для вступу до Академії мистецтв 
імені С. С. Прокоф’єва за спеціальністю 
___________________________________________________________________________ 
                           (код та найменування спеціальності, предметних спеціальностей або спеціалізації спеціальностей) 

конкурсна пропозиція_______за державним замовленням / за контрактом__________, 
                        (назва конкурсної пропозиції державною мовою) 

Про себе повідомляю: 
Відповідний ступінь вищої освіти за бюджетні кошти: ніколи не здобувався ; вже здобутий 
раніше ;  

вже здобувався раніше (навчання не завершено)  

Закінчив(ла) _____________________________________________________________ 
(повне найменування закладу освіти, рік закінчення) 

Іноземна мова, яку вивчав(ла) _____________________ 

 

На час складання вступних випробувань поселення в гуртожиток: потребую ; не потребую 
.  

Стать: чоловіча ; жіноча  

Громадянство: Україна ; інша країна: _______________________________________ 

Дата і місце народження:____________________________________________________ 

 

Місце проживання: вулиця___________________, будинок ____, квартира ____, 
місто/селище/село ______________, район____________________, область 
_____________________, індекс__________, домашній, мобільний телефони 
__________________________________________________________,  

електронна пошта _______________________________ 

Додаткова інформація:________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Попереджений(а), що подання мною недостовірних персональних даних, даних про спеціальні 
умови зарахування, здобуту раніше освіту, проходження зовнішнього незалежного оцінювання 
є підставою для скасування наказу про моє зарахування на навчання. 

(Додаток 1, зворотній бік) 
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 про захист персональних даних. 

 

 

«_____» _________________ 2020 року                 _______________________________ 

                         (підпис) 


