
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року Ж. 415

Форма Ме НА1012.1

ректору Се іонецького фаховогокол /льтури і мистецтв.
Чнайменування закладу освіти)

коф'єва

вступника
Тарізише м'я та по батькогі

ЗАЯВА
Прошу допустити мене до участі в конкурсному відборі на навчання за денною формою навчання для здобуття

світньо- професійного ступеня фахового молодшого бакалаврана основі базової/повної загальної середньої

освіти,

Конкурена пропозиція -
М

(назпа конкурсної прозюлиції лержавною мовою).

Спеціальність: 025 «Музичне мистецтво»,
(еолтанаймснування Спешіальності)|Тназва спеціалізацій золичних питрументв в межах спеціальності)

2 Претендую на участь у конкурсі на місця державногота 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 державним або регіональним замовленням.

ГО"Упретендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
Про себе повідомляю

1, Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за бюджетні кошти:

ііколи не здобувався (вже здобутий раніше) вже здобувався раніше (навчання не завершено) |Закінчивіла)
Твовие найменування закладу освіти, рік закінчення

, ноземнамова, яку вивчав(ла)

бал додаткадо свідоцтва/атестата Середній бал ЗНОСеред

Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття освіти:

користуюсь не користуюсь
Спеціальними умовами на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за

державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів: користуюсь!-1не користуюсь

п. Музична підготовка

п. Громадянство: УкраїнаУ інша країна: Стать: чоловіча (75 жіночаГ7
Дата і місце народження

Місше проживання: вулиця. будинок|,квартира , місто/єелище!/село

район. область » індекс

домашній, мобільний телефони. еяектронна пошта

ту. На час навчання поселенняв гуртожиток: потребуюЗ не потребуюЇ



Додаткова інформація:
Відомості про батьків:

Батько (ПІБ, місце роботи

телефоні

Мати(ПІБ, місце роботи)

телефон:

мідставою для вступу за співбесідою, квотами або для позачерговогоДокументи, я!

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 питаньосвіти, а також
'формації, що стосується участі в конкурсному відборі для інформування громадськості про перебіг

івступної кампанії до закладів освіти, здійснюється відповідно до законодавства.

«З ц підпис)


