
з,{явА_АнкЕтА
для оформлення екзаменацiйного листка

(у разi дистанцiйноТ peccTpaui)

Прошу зарееструвати мене лля участi у вступному(их) випробуваннi(ях) для вступу
лля злобуття другого (магiстерськогф pbHi 

ilff7i".вiти 
в

(назва закладу вищоi освiти)

за спецiа-пьнiстю V омп| loTa-P иL иач {и
.Щля реестрацii надаю TaKi данi:
прiзвище
iм'я

иrо

по батьковi (за наявностi)
дата народження 6 L,Oco
документ, що посвlдчус

ресстрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв

0lLъt1{6?ъ
серiя (за наявностi)" номер

оl",эч5-€, l-aq

ffaHi про ocBiry:
злобулу освiтнiй ступiнь бакалавра у hт9 ,,хп('

(назва заклалу вищоТ освiти)

данi довiдки, що пiдтверджуе факт замовлення диплома бакалавра
здобув(ла)освiтнiйступiньбакалавра "-,---\

данi док}мента про здобутий ступiнь вищоi освiти
(зазначають особи, якi завершили навчання в минулi роки) cepi я

Щанi, необхiднi для формування екзаменацiйного листка:
Загальна iнформацiя:
номер(и) *о*rui.rrого(их) телефону(iв) О4 {* LZЪ-Ч l*6? : ОбТ -LLЪ*Ч Г-€?
iнформачiя про необхiднiсr" .rЪорЪrп"

дата та номер медичного висновку
Iнформачiя про всryпнi випробування:
вiдмiтка про бажання складати сдиний вступний iспит (CBI)

назва iноземноТ мови, iз якоi бажаю скласти CBI ttL йсь
населений пункт, у якому бажаю скласти CBI

Прошу екзаменацiйний листок, сформований за пiдсумками peccTpauiT:

S зберiгати в приймальнiй KoMiciT до мого особистого звернення;

П надiслати MeHi засобами поштового зв'язку на таку поштову адресу:

ffтак Пнi

Зазначенi мною данi правильнi

Електронна адреса для листування
пlдпис

l1aTofutoo
асне iм'я|прIЗВИщЕ

iva

номер

вiдцiтка про бажаrпrя скJIадати сдш{е фахове вступне вшrробуваrпrя*



Проdовuсення dоdаmка ]

!о заяви додаю:

ff копiю документа, що посвiдчуе особу;

М копiю облiковоТ картки платника податкiв;
П копiю довiдки, виданоТ за мiсцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання
ДИПЛОма в piK всryгry (для осiб, якi завершуIоть навчання в поточному роцi, персонаJIьнi данi яких
не вносяться до единоТ державноТ бази з питань освiти);
0 копiю документа про здобутий сryпiнь вищоТ освiти (освiтньо-квалiфiкачiйний piBeHb) (для осiб,
якi завершили навчання в минулi роки);
О копiю медичного висновку за формою первинноТ облiковоТ документацiТ 086-3/о (у разi
необхiдностi створення особливих умов для проходження зовнiшнього незалежного оцiнювання);
ф фотокартку для документiв.

* Всryпники на навчання за спецiальностями 081 <Право)) та 293 <Мiжнародне право)
мають обов'язково вкiвати (так).


