
Написи червоним змінити чи видалити (тел. для довідок в кінці зразка).  

Заяву ОБОВ’ЯЗКОВО розмістити на одній сторінці. 

ЗАЯВА-АНКЕТА  

для оформлення екзаменаційного листка  

Прошу зареєструвати мене для участі у вступному(их) випробуванні(ях) для вступу для 

здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти в  

Українському державному університеті залізничного транспорту 
(назва закладу вищої освіти) 

за спеціальністю__ номер та назва спеціальності, освітня програма 

Для реєстрації надаю такі дані: 
прізвище __Петров___________________________________________________________________ 

ім’я ____Петро______________________________________________________________________ 

по батькові (за наявності) __Петрович___________________________________________________ 

дата народження _____01.01.1990_______________________________________________________ 

документ, що посвідчує особу __паспорт____________  ___0000000__________________ 
     тип документа                          серія (за наявності), номер 

реєстраційний номер облікової картки платника податків __0000000000______________________ 

 

Дані про освіту: 

здобуду освітній ступінь бакалавра у Українському державному університеті залізничного 

транспорту  

дані довідки, що підтверджує факт замовлення диплома бакалавра ___________________ 

здобув(ла) освітній ступінь бакалавра __заповнюється, якщо є диплом бакалавра____________ 

дані документа про здобутий ступінь вищої освіти _ заповнюється, якщо є диплом бакалавра ___  
      (зазначають особи, які завершили навчання в минулі роки)              серія   номер 

 

Дані, необхідні для формування екзаменаційного листка: 

Загальна інформація: 

номер(и) контактного(их) телефону(ів) __(000) 000-00-00_____________________________ 

інформація про необхідність створення особливих умов _ заповнюється, якщо необхідні особливі 

умови (для вступників з особливими потребами) 

код умови _ заповнюється, якщо необхідні особливі умови __________________________ 

дата та номер медичного висновку __ заповнюється, якщо необхідні особливі умови ___ 

Інформація про вступні випробування: 

відмітка про бажання складати єдиний вступний іспит (ЄВІ)  так             ні поставити позначку 

назва іноземної мови, із якої бажаю скласти ЄВІ __англійська ______________________ 

населений пункт, у якому бажаю скласти ЄВІ  __на Ваш вибір обирається населений пункт, 

котрим може бути обласний центр країни (крім Донецька і Луганська), а також  

м. Сєвєродонецьк і м. Слов’янськ.. 

відмітка про бажання складати єдине фахове вступне випробування* (ЄФВВ)   так        ні 

населений пункт, у якому бажаю скласти ЄФВВ _________________________________ 

 

Прошу екзаменаційний листок, сформований за підсумками реєстрації: 
 зберігати в приймальній комісії до мого особистого звернення;  

 надіслати мені засобами поштового зв’язку на таку поштову адресу: Вказати індекс та адресу при 

бажанні отримати листа Укрпоштою або Місто та номер відділення при обранні Нової Пошти 

(за доставку сплачує вступник) 

 

Зазначені мною дані правильні           ___________  __Петро ПЕТРОВ__________ 
            підпис   Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ  
Електронна адреса для листування  __вказати електронну адресу___________________________ 

До заяви додаю: надсилаються скановані копії або фотокопії 

 копію документа, що посвідчує особу; 

 копію облікової картки платника податків; 

 копію довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік 

вступу (для осіб, які завершують навчання в поточному році, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної 

бази з питань освіти); 



 копію документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили 

навчання в минулі роки); 

 копію медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення 

особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання); 

 фотокартку для документів. 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Все нижчезазначене тільки для ознайомлення. З заяви видалити. 

 

Довідки за телефонами: 

Надсилати на електронну пошту pk039@ukr.net 

Приймальна комісія – (057) 730-1991 

Заступники відповідального секретаря ПК: 

Шандер Олег Едуардович – (099) 227 98 59; 

Скуріхін Дмитро Ігорович – (093) 847 4678. 
 

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на веб-сайті 

Українського центру створюють інформаційну сторінку «Кабінет учасника ЄВІ/ЄФФВ», 

доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, 

зазначеним у ньому. 

 

Увага!!! Приймальна комісія може відмовити вступнику в реєстрації у разі: 

1) надання вступником недостовірної інформації або надання у процесі 

дистанційної реєстрації неповної інформації, потрібної для здійснення реєстрації; 

2) подання документів вступником, який відповідно до вимог законодавства не 

має права на участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра. 
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