
Ректору Сумського національного аграрного університету 

вступника ___________________________________________________________________________ 

                                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові) 

ЗАЯВА 

 

Прошу допустити мене до участі в конкурсному відборі на навчання за ________________________ 
                                                                                                                                                            (денна, заочна, вечірня) 
 
формою здобуття освіти для здобуття ступеня  доктора філософії , спеціальність 
____________________________________________________________________________________, 
                                                                                    (код та найменування спеціальності) 
 
на основі _____________________________________________________________________________ 
                                                                    (назва освітнього/освітньо-кваліфікаційного рівня/ступеня) 

  Претендую на участь у конкурсі на місця за кошти державного або регіонального бюджету 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 регіонального бюджету. 

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

Про себе повідомляю 

Відповідний ступінь вищої освіти за бюджетні кошти: ніколи не здобувався ;  
вже здобутий раніше ; вже здобувався раніше (навчання не завершено)   

Закінчив(ла) __________________________________________________________________________ 
                     (повне найменування закладу освіти, рік закінчення, назва спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) 
_____________________________________________________________________________________ 
_________________________________________. Іноземна мова, яку вивчав(ла) _________________ 

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

Громадянство: Україна ; інша країна: ___________________________________________________ 

Дата і місце народження: _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Місце проживання: вулиця _______________, будинок ____, квартира ____, місто/селище/село  

_____________, район ______________, область _________________, індекс _________, мобільний  

телефони ______________, електронна пошта __________________________ 

Працюю (посада, місце роботи, місто):____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 



 
Додаткова інформація***: 

Маю дійсний сертифікат, що підтверджує свій рівень знання іноземної мови   рівнів В2 – С2  
 

 

Переможець / призери міжнародної студентської олімпіади з фаху*, міжнародних конкурсів з 
фаху*, всеукраїнської студентської олімпіади МОН України з фаху*, конкурсу наукових 
студентських робіт МОН України з фаху* - переможець - призер 

 

Наукова стаття у вітчизняному фаховому виданні** 
 

 

Наукова стаття у виданні, яке входить до міжнародних наукометричних баз (Scopus, Web of 
Science)** - інші 

 

Участь у науковій всеукраїнській та міжнародній конференції (за умови опублікування тез 
доповіді)** 

 

Патент** (Авторське свідоцтво**) 
 

 

Примітки: * диплом, отриманий під час навчання в магістратурі; ** за період не більше трьох років до моменту 
вступу; *** за наявності підтверджуючих документів 

 

До заяви додаю: 

 список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);  
 науковий текст (доповідь, реферат, дослідницька пропозиція) з обраної спеціальності;  
 копію диплома магістра (ОКР спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності;   
 три фотокартки розміром 3х4;  
 копію паспорта, військового квитка та копію довідки про присвоєння реєстраційного номера 

облікової картки платника податків;. 
 

 особовий листок з обліку кадрів та копію трудової книжки (за наявності)  

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. 

 

"___" ____________ 20__ року _______________________________ 
(підпис) 

 

 

 
 

 


