
Ректору          Львівського національного аграрного університету                                                                                             

       (найменування закладу вищої освіти) 

Вступника ________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові повністю) 

 

ЗАЯВА 

Прошу зареєструвати мене до участі у творчому конкурі для вступу на навчання 

для здобуття вищої освіти освітнього ступеня бакалавра на місця державного 

замовлення спеціальність ____191 «Архітектура та містобудування», 

(код та найменування спеціальності) 
Сесія, дата День, година  Вступне випробування Позначка* 

Перша сесія 
02.07.2019 р.  

Вівторок  

10.00-13.00 

1. Лінійно-конструктивна побудова 

гіпсових геометричних фігур із 

світлотіньовим вирішенням  

Вівторок  

14.00-17.00 

2. Малюнок гіпсової розетки, частин 

гіпсової фігури 

Друга сесія 
04.07.2019 р. 

Четвер 

10.00-13.00 

1. Лінійно-конструктивна побудова 

гіпсових геометричних фігур із 

світлотіньовим вирішенням  

Четвер 

14.00-17.00 

2. Малюнок гіпсової розетки, частин 

гіпсової фігури 

Третя сесія 
09.07.2019 р. 

Вівторок 

10.00-13.00 

1. Лінійно-конструктивна побудова 

гіпсових геометричних фігур із 

світлотіньовим вирішенням  

Вівторок 

14.00-17.00 

2. Малюнок гіпсової розетки, частин 

гіпсової фігури 
(* - зробити відмітку навпроти бажаної дати проведення творчого конкурсу) 

Про себе повідомляю: 
Громадянство: Україна ; інша країна: ___________________________________________________________________ 

Дата і місце народження: ________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Місце проживання : вулиця __________________________________________, будинок __________,  квартира _______, 

місто/селище/село ______________________________________, район_________________________________________, 

область _______________________________________________, індекс_________________________________________, 

мобільний (домашній) телефон ________________________ ,      електронна пошта _________________________. 

На час навчання поселення в гуртожиток: потребую ; не потребую . 

Додаткова інформація: 

Паспорт абітурієнта:  серія  |_____ | _____|   номер  |_____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____| 

______________________________________________________________________________________________________ 

(ким і коли виданий) 

Батько або мати_______________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові,  контактний мобільний телефон) 

Попереджений(а), що подання мною недостовірних персональних даних, даних є підставою для скасування 

реєстрації на творчий конкурс 

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) 


