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Мазаракі А. А. 
 

вступника                
(прізвище, ім'я та по батькові)

 
 

З А Я В А 

Прошу допустити мене до участі в конкурсному відборі на ІІ курс заочної форми здобуття освіти, з 

нормативним терміном підготовки факультету____________________________________________________ 

за програмою підготовки бакалавра: 
 

             
                                       шифр та назва спеціальності)

 

на основі повної загальної середньої освіти за іншою спеціальністю та іншою формою навчання
 

Про себе повідомляю 

Закінчив(ла)              
                                                (найменування навчального закладу, рік закінчення) 

Відзнака за навчання:     є -   (золота/срібна медаль) 
 

№ Конкурсний предмет Рік Бал № Складова конкурсного бала Бал 

1  20___  4 Середній бал документа про повну загальну 

середню освіту (з округленням до 0,1) за 12-

бальною шкалою 
 2  20___  

5 
3  20___  

 

Вища освіта (бакалавр):     немає -          отримую - ˅             є -   
Назва ВНЗ _Київський національний торговельно-економічний університет 

форма здобуття освіти _________; факультет ___________ курс ______ (2020/2021 навч. рік) 

спеціальність _______________________________________________________________________ 
                                                                                                                           (шифр та назва) 

джерело фінансування ___________________ (бюджет чи контракт) 

 

Вивчав (ла) іноземну мову ________________________ 
 

Громадянство України: є -   немає -    Країна ____________      Стать:   чоловіча -       жіноча -  

Дата і місце народження             

Адреса місця проживання: індекс  ,область    , район      , 

місто/смт/село      , вулиця         , 

будинок    , квартира   , домашній, мобільний телефон       

e-mail: 

 

 

Додаткова інформація: 

Бажана спеціалізація / освітня програма ________________________________________________ 
 

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. 

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. 

 

 

«_____» __________________ 2020р.     _______________________________ 


