
Відповідальному секретарю приймальної комісії
 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

_________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові вступника)

З А Я В А
Прошу зареєструвати мене, як вступника, який має спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі на 
навчання до Університету за _______________________________________________________ формою здобуття освіти

(денною, заочною (дистанційною))

для здобуття ступеня _____________________________________________ на основі повної загальної середньої освіти.
                                                                             (бакалавра, магістра медичного спрямування)

Конкурсна пропозиція _________________________________________________________________________________,
(назва конкурсної пропозиції державною мовою)

спеціальність (спеціалізація) ____________________________________________________________________________,
(код та найменування спеціальності; спеціалізації спеціальностей 014, 015, 035, 275)

факультет (інститут)___________________________________________________________________________________
(найменування факультету або навчально-наукового інституту)

Спеціальні умови, на які маю права: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Про себе повідомляю
Документи, що посвідчують особу_______________________________________________________________________

(ID картка (паспорт) та свідоцтво про  народження)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Закінчив(ла)__________________________________________________________________________________________
                                                                                               (повне найменування закладу освіти, рік закінчення) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дані документа про здобуту освіту_______________________________________________________________________
(тип документа, серія (за наявності), номер)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

повну загальну середню освіту здобув(ла) ________________________________________________________________
(очно, дистанційно, екстерном)

В конкурсному відборі на навчання планую використовувати такі результати

№ Предмет
Індивідуальна усна співбесіда 

(ІУС), результат НМТ або ЗНО 
(вписати необхідне)

1. Українська мова

2. Математика

3. Історія України

Дата і місце народження ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Адреса постійного місця проживання: область______________, район ________________________, місто/смт/село

____________________, вулиця ________________, будинок ___, квартира ____, мобільний телефон _______________, 

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 до числа 
студентів.

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.
              «____»________________ 2022 р.                                      _______________________________                                             
                                                                                                                                                                                                 (підпис)


