
 
Зарахувати студентом 
 _________________________  курсу  
 _________________________  форми навчання 
Інституту/факультету ______________________ 
Ректор КрНУ ___________________ М. В. Загірняк 
Наказ № __________ від ______________________ 
Інспектор ВК _______________________________ 
 

До зарахування 
 

Ректору Кременчуцького національного університету  
імені Михайла Остроградського вступника 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

(ПІБ, громадянство вступника; 
Паспорт: серія, номер, ким виданий, дата видачі) 

З А Я В А 
Прошу допустити мене до участі в конкурсному відборі 
на навчання за ___________________ формою  
                                (денною, заочною)  
в інституті/на факультеті _________________ на основі 
                                              (скорочена назва)  

повної загальної середньої освіти (ПЗСО) 
для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю: 
___________________________________________________, 
                                   (код та найменування спеціальності)  

спеціалізація________________________________________, 
                              (найменування спеціалізації спеціальності) 

мова навчання ______________________________________. 
 

Про себе повідомляю: 
Закінчив(ла)_______________________________________ 
__________________________________________________ 
(назва учбового закладу як в завіреному перекладі документа про освіту) 

__________________________________________________ 
                 (назва, серія, номер, дата видачі документа ПЗСО) 

 
Потребую гуртожиток на час навчання: так   , ні . 
Стать: чоловіча  , жіноча . Дата народження_________. 
Контактна інформація вступника:_____________________ 
__________________________________________________ 
                   (адреса фактичного проживання під час вступу)  
_______________________________________________________________ 
                         (мобільний телефон, електронна пошта). 
Контактна інформація авторизованої вступником особи для 
контакту в екстрених випадках до і під час навчання: 
_________________________________________________ 
                                 (ПІБ та відносини з вступником) 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
                    (адреса, мобільний телефон, електронна пошта) 

Попереджений(а), що подання мною недостовірних 
персональних даних, даних про здобуту раніше освіту, є 
підставою для скасування наказу про моє зарахування до 
числа студентів. 

З правилами прийому, ліцензією та сертифікатом про 
акредитацію 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. 
 
«_____» _________________ 2019 р. 
 
Підпис ___________________________________ 

Enroll as a student 
 _________________________  year  
 _________________________  form of study 
Institute/department ______________________ 
KrNU rector ___________________ M. V. Zagirnyak 
Order No. __________ of______________________ 
PD inspector _______________________________ 
 

To enroll 
 
To Rector of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National 
University from entrant  
___________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

(Name, surname, citizenship of entrant; 
Passport data: serial number, date of issue, authority of issue) 

A P P L I C A T I O N 
I ask your permission to participate in the competition 
for studying by _____________________ form of education 
                                          (full-time, part-time) 

at institute/department ___________________ on the basis  
             (abbreviated name)      

of complete comprehensive secondary education (CCSE) 
to acquire the degree of bachelor on a specialty: 
_________________________________________________, 
                                           (code and name of specialty) 

specializations _____________________________________, 
                                         (name of subject specializations)  

language of study __________________________________. 
 

I report about myself: 
Graduated from _____________________________________ 
__________________________________________________ 
(full name of the educational institution) 

__________________________________________________ 
(type, serial number, date of issue of CCSE document) 

 
Need dormitory during the study:  yes   , no  
Sex: male  , female . Date of birth  ___________________ 
Contact information of the entrant:  ______________________ 
___________________________________________________ 
                          (address of actual residence during admission)  
_______________________________________________________________ 
                                (mobile telephone number, e-mail). 

Contact information of the person who is authorized by entrant 
for contact in a case of emergency prior to and during study:  
_________________________________________________ 
                                 (name, surname and relations to entrant) 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
                              (address, mobile telephone number, e-mail) 

I have been warned that provision of invalid personal 
data, the data of special conditions of enrollment, previously 
obtained education will be the grounds for the cancellation of 
the order of my enrollment to the list of students. I have been 
informed of the enrollment rules, the license and the certificate 
of accreditation of the of educational program. I have been 
informed that processing of the personal data required for 
entering and obtaining education services, including the Single 
state electronic base for education, as well as the information 
concerning the participation in the competition selection to 
inform the community of the course of the campaign of 
entrance to educational establishments, is carried out in 
accordance with the law on the protection of personal data. 

 
«_____» _________________ 2019.   
 
Signature _______________________________ 


