
ЗАРАХУВАТИ  

Пріоритетність __1___         Першочерговий вступ

Керівнику _______Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»____________ 
(найменування закладу вищої освіти) 

вступника ____________Прізвище   Ім’я  По-батькові_____________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

ЗАЯВА 
Прошу допустити мене до участі в конкурсному відборі на навчання за ______ денною   ___ формою здобуття освіти 

(денна, заочна (дистанційна), вечірня) 

для здобуття ступеня ___________ бакалавра______________ на основі повної загальної середньої освіти, 
(молодший бакалавр, бакалавр, магістр) 

конкурсна пропозиція __Прикладна фізика та наноматеріали для енергетики, 

медицини, радіоелектроніки та телекомунікацій  ________________________________________, 
(назва конкурсної пропозиції державною мовою) 

спеціальність ___ 105 - Прикладна фізика та наноматеріали ___ ___________________________ 
(код та найменування спеціальності, предметних спеціальностей або спеціалізації спеціальностей 014, 015, 035, 227, 271, 275)

+ Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти 

державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням). 

Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про 

неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення. 

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

вже здобувався раніше (навчання не завершено) 

Закінчив(ла) ___Загально освітню школу І-ІІІ ступенів № 201 м. Харкова, 2022 р. ______ _ 
(повне найменування закладу освіти, рік закінчення) 

_____________________________________________________. Іноземна мова, яку вивчав(ла) __ англійська _______ 

№ 

з/п 
Конкурсний предмет Рік Бал 

№ 

з/п 
Складова конкурсного бала Бал 

1 20___ 
4 

2 20___ 

3 20___ 

Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти: 

користуюсь + не користуюсь 

Місце проживання зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території – так +
Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових 

державних кредитів: користуюсь  не користуюсь +
Особа, що закінчила дистанційні підготовчі курси НТУ «ХПІ»: так  ні 

Якщо так, прошу нарахувати додаткові ______ бали(ів) з ___________________________________________________ 
(назва конкурсного предмета ЗНО) 

На час навчання поселення в гуртожиток: потребую не потребую 

Дана таблиця повністю заповнюється 
співробітниками приймальної комісії 
і Вам тут нічого не слід писати!!!

Зробіть позначку чи закінчили 
Ви підкурси НТУ "ХПІ"

У роздрукованому шаблоні слід 
заповнити "від руки" все те 
що в даному прикладі 
представлено синім курсивом

ДРУКУВАТИ БЛАНК 
ДВОСТОРОННІМ ДРУКОМ
(на 1 аркуші паперу !)

Зробіть позначку щодо того чи потенційно потрібен Вам буде гуртожиток 
під час навчання (після повернення до безпечних умов )

Поставьте пріорітет  1 або 2 або... 5
(1-й це найбажаніша спеціальність
2,3,... - це Ваші запасні варіанти)

Якщо Ви вже навчались в університеті на бакалавраті, 
то тут слід поставити іншу відповідну позначку 

або інша мова 
(власне, яку вивчали)

Admin


Admin


Admin


Admin


Admin


Admin


Admin




2 
Стать: чоловіча  жіноча 
Громадянство: Україна + інша країна: 

Дата і місце народження: _02 вересня 2005 р., смт Пісочин, Харківської області, Україна                          

Місце проживання: вулиця__Наталії Ужвій___, будинок _64_, квартира _253_, місто/селище/село _м. Харків, 
район____________________, область _____________________, індекс__________, домашній, мобільний телефони 
__+38 050 111 11 11_________________________ ______, електронна пошта _MyEmail@ukr.net____ 

Додаткова інформація: __________________________________________________________________________________ 
_Мати:___Прізвище Імя по-батькові, тел 067 222 22 22,  MyMomEmail@ukr.net __     
_Батько:__ Прізвище Імя по-батькові, тел 063 333 33 33,  MyPaEmail@ukr.net ___________________   

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. 

«_____» _________________ 20___ року _______________________________ 
(підпис) 

Даю згоду НТУ «ХПІ» та Міністерству освіти і науки України на збір та використання інформації про мене з 
обмеженим доступом з метою замовлення, виготовлення, обліку і видачі студентського (учнівського) квитка, 
студентської (зарплатної) банківської картки, документів про освіту та вчені звання державного зразка. 

Також зобов’язуюсь надати НТУ «ХПІ» всю необхідну інформацію та документи. 
Вказана інформація може надаватись третім особам, безпосередньо задіяним у забезпеченні роботи єдиної 

інформаційної бази даних Міністерства освіти і науки України та задіяним у замовленні, обліку та видачі документів 
про освіту, вчені звання державного зразка та студентських (учнівських) квитків, студентських (зарплатних) 
банківських карт, щодо отримання стипендій та інших нарахувань, які здійснює НТУ «ХПІ», а також в інших випадках, 
прямо передбачених законодавством. 

«_____» _________________ 20___ р. _______________________________ 
(підпис) 

Вказується згідно 
свідоцтва про народження

Зробіть тут відповідну позначку

В полі нижче адреса Вашого постійного місця реєстрації (прописки)

61000

Обов'язково слід вказати Ваші контакти
та принаймні одного з Ваших батьків
(потрібні і телефон, і email, 
можете вказати декілька Ваших номерів)
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