
Додаток 1 
Ректору Національного технічного університету України "КПІ" 

студента               
прізвище, ім'я та по батькові 

 

З А Я В А 
 
Прошу зарахувати (перевести, поновити) мене до складу студентів на 

________________________________ форму навчання, 
денну, заочну 

факультету/інституту         за  програмою  підготовки  бакалавра: 
найменування факультетуінституту 

 

             
            

шифр та назва напряму підготовки 

                

 

Про себе повідомляю 

Навчаюсь у               
повне найменування навчального закладу, назва факультету/інституту, курс, семестр 

                

                
             

            
шифр та назва напряму підготовки 

                

за кошти: державного бюджету -   фізичної або юридичної особи -  

Номер залікової книжки/студентського квитка ___________________________________________________ 

Академічна довідка (копія): є -    немає -  

Іноземна мова, яку вивчаю: _________________, ________________ 

Соціальні пільги: сирота -  інвалід -  малозабезпечений-   чорнобилець -   студент із дітьми -  

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

Дата і місце народження             

               

Місце проживання: індекс ____________, область     , район      , 

місто/смт/село       , вулиця        , 

будинок ________, квартира _________, домашній, мобільний телефон     ,    , 

e-mail      . 

Документ що засвідчує особу:    паспорт -    свідоцтво про народження -     військовий квиток -    інший -  

Серія _____  № ____________  Ким та коли видано _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Повідомлений(на), що подання мною недостовірних персональних даних є підставою для 

відрахування мене з числа студентів. 
З розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1012-р від 5 грудня 2014 р., ліцензією та сертифікатом про 

акредитацію обраного напряму підготовки/спеціальності ознайомлений(а) 

"_____"__________________ 20___ року   Підпис _______________________________ 
 

 

Факт навчання у ВНЗ, що розташований у Донецькій/Луганській області з використанням  Єдиної 

державної електронної бази з питань освіти перевірений      «____»__________ 20___ року. 

 

Відповідальна особа  ______________________ 
підпис 

М.П. 



Додаток 2 
Ректору Національного технічного університету України "КПІ" 

студента               
прізвище, ім'я та по батькові 

 

З А Я В А 
 
Прошу зарахувати (перевести, поновити) мене до складу студентів на 

________________________________ форму навчання, 
денну, заочну 

факультету/інституту      ____ за  програмою  підготовки  магістра/спеціаліста: 
найменування факультетуінституту 

 

             
            

шифр та назва напряму підготовки 

                

 

Про себе повідомляю 

Навчаюсь у               
повне найменування навчального закладу, назва факультету/інституту, курс, семестр 

                

                
             

            
шифр та назва напряму підготовки 

                

за кошти: державного бюджету -   фізичної або юридичної особи -  

Номер залікової книжки/студентського квитка ___________________________________________________ 

Академічна довідка (копія): є -    немає -  

Іноземна мова, яку вивчаю: _________________, ________________ 

Соціальні пільги: сирота -  інвалід -  малозабезпечений-   чорнобилець -   студент із дітьми -  

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

Дата і місце народження             

               

Місце проживання: індекс ____________, область     , район      , 

місто/смт/село       , вулиця        , 

будинок ________, квартира _________, домашній, мобільний телефон     ,    , 

e-mail      . 

Документ що засвідчує особу:    паспорт -     свідоцтво про народження -    військовий квиток -    інший -  

Серія _____  № ____________  Ким та коли видано _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Повідомлений(на), що подання мною недостовірних персональних даних є підставою для 

відрахування мене з числа студентів. 
З розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1012-р від 5 грудня 2014 р., ліцензією та сертифікатом про 

акредитацію обраного напряму підготовки/спеціальності ознайомлений(а) 

"_____"__________________ 20___ року   Підпис _______________________________ 
 

 

Факт навчання у ВНЗ, що розташований у Донецькій/Луганській області з використанням Єдиної 

державної електронної бази з питань освіти перевірений      «____»__________ 20___ року. 

 

Відповідальна особа  ______________________ 
підпис 

М.П. 


