
 

Форма № Н-1.01.3.1 

 

Керівнику     Українського державного університету залізничного транспорту 
 

вступника                                 Пономаренка Івана Миколайовича____________________ 
                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) 

 

ЗАЯВА 

Прошу допустити мене до участі в конкурсному відборі на навчання за _______денною_________ 
                                                                                                                                                                (денна, вечірня, заочна,) 

формою здобуття освіти для здобуття ступеня ______доктора філософії____________________, 
                                                                                                                              (доктора філософії, доктора наук) 

спеціальність ___273 Залізничний транспорт__________________________________________, 
                                                        (код та найменування спеціальності) 

на основі _________________________магістра___________________________________________ 
                                                        (ОКР спеціаліст / ступеня магістр) 

    X      Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь 

у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією 

конкурсною пропозицією за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або 

регіональним замовленням). 

  Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 

повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або 

регіонального замовлення. 

Про себе повідомляю 

Відповідний ступінь вищої освіти за бюджетні кошти: ніколи не здобувався X; вже здобутий 

раніше ; вже здобувався раніше (навчання не завершено)    

Закінчив(ла) Український державний університет залізничного транспорту, 2022р., 
               (повне найменування закладу освіти, рік закінчення, назва спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) 

273 Залізничний транспорт, Високошвидкісний рухомий склад 

________________________________________. Іноземна мова, яку вивчав(ла) англійська 

Середній бал додатка до документа про раніше здобуту освіту __________________ 

На час навчання поселення в гуртожиток: потребую , не потребую X. Стать: чоловіча  X;  жіноча  

Громадянство: Україна X; інша країна: __________________________________________________ 

Дата і місце народження: 28 червня 1999 р., селище Петрівка, Станично-Луганський р-н, 

Луганська обл. 

Місце проживання: вулиця Миру, будинок 25, квартира 7, місто/селище/село Миргород, район 

_______________________, область Полтавська, 

індекс 37600, домашній, мобільний телефони (099) 400 20 10, (063) 400 20 10 

електронна пошта im_ponomarenko@gmail.com 

Додаткова інформація: _________________________________________________________________ 
 

Попереджений(а), що подання мною недостовірних персональних даних, даних про спеціальні умови 

зарахування, здобуту раніше освіту 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. 
 

 

 

 

"02" липня 2022 року _____________________________ 
(підпис) 



 

Етапи вступної кампанії 

 

Початок прийому заяв та документів від осіб, які складають вступні випробування – 

01.07.2022 р. Закінчення прийому заяв та документів – 20.08.2022 р. 

 

Проведення вступних випробувань: 

- фахове вступне випробування – 22.08.2022 о 10:00; 

- вступне випробування з іноземної мови – 24.08.2022 о 10:00; 

- співбесіда – 26.08.2022 о 10:00.  

 

Набір в аспірантуру ведеться за спеціальностями: 

- 051 Економіка; 

- 126 Інформаційні системи та технології; 

- 133 Галузеве машинобудування; 

- 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка; 

- 172 Телекомунікації та радіотехніка; 

- 192 Будівництво та цивільна інженерія; 

- 273 Залізничний транспорт; 

- 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті). 

 

Перелік документів: 

 

- копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом 

України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»; 

- копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, 

передбачених законодавством); 

- копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; 

- чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см. 

 

Заяву на вступ та копії документів приймаються на e-mail: panchuk.o@kart.edu.ua  

mailto:panchuk.o@kart.edu.ua

