
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОРАДИ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВИ-АНКЕТИ  
ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ЛИСТКА  

ПІД ЧАС РЕЄСТРАЦІЇ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ЄВІ / ЄФВВ. 

ЗРАЗКИ ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВИ-АНКЕТИ 
 

ДАНІ, ЗАЗНАЧЕНІ ВСТУПНИКОМ У ЗАЯВІ-АНКЕТІ, ДУЖЕ ВАЖЛИВІ! 

Вони використовуються відповідальним працівником Приймальної комісії закладу 
вищої освіти під час оформлення екзаменаційних листків за допомогою двох спеціальних 
сервісів, один з яких розміщений в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, а 
другий – на офіційному вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти. 

Інформація, згенерована за допомогою першого сервісу, перевіряється на 
відповідність даним, зазначеними вступником у Заяві-анкеті, після чого до другого сервісу 
вноситься інформація про вступника згідно з даними, зазначеними у Заяві-анкеті (номер(и) 
контактного(их) телефону(ів) вступника; іноземна мова, із якої вступник бажає складати 
єдиний вступний іспит; інформація про блоки єдиного фахового вступного випробування, які 
вступник бажає скласти; інформація про необхідність створення особливих умов (код умови) 
та номер і дата медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов); 
інформація про населений пункт, у якому (або в передмісті якого) вступник бажає скласти 
вступні випробування). 

ПІДІЙДІТЬ УВАЖНО ДО ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВИ-АНКЕТИ! 

Заява-анкета має бути заповнена чітко, розбірливо, якість сканкопії або фотокопії має 
забезпечити вільне прочитання її відповідальним працівником Приймальної комісії. 

Ви можете заповнити заяву-анкету у різні способи, зокрема: 
1) роздрукувати, заповнити від руки, зробити сканкопію чи фотокопію; 

2) заповнити в електронному вигляді, зберегти у форматі pdf; 

3) написати повністю від руки на аркуші паперу А4, зробити сканкопію чи фотокопію. 

ОБОВ’ЯЗКОВО РЕТЕЛЬНО ПЕРЕВІРТЕ  
ЗАЗНАЧЕНІ ВАМИ У ЗАЯВІ-АНКЕТІ ДАНІ! 

Рекомендується обирати населений пункт, у якому (або в передмісті якого) бажаєте 
скласти вступні випробування, в межах області, де проживаєте, та/або на відстані до 150 км 
від місця проживання. 

Вступникам, які перебувають в іншій області та/або на відстані понад 150 км від Києва, 
рекомендується зазначати у Анкеті про необхідність надсилання екзаменаційного листка 
засобами поштового зв’язку. 

 

УВАГА! Вступник, який бажає взяти участь одночасно в конкурсному відборі 

для вступу для здобуття ступеня магістра за різними спеціальностями,  

за різними формами здобуття освіти та у різних закладах вищої освіти,  

має пройти реєстрацію для складання ЄВІ / ЄФВВ один раз! 

ПРОПОНУЄМО ВАМ ЗРАЗКИ ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВИ-АНКЕТИ 

Обов’язково зверніть увагу  

на особливості заповнення Заяви-анкети  

для вступників, які завершують навчання в поточному році, та  

для вступників, які завершили навчання в минулих роках! 

  



ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВИ-АНКЕТИ  
для вступників, які завершують навчання в поточному році 

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  

 Національний транспортний університет  
(назва закладу вищої освіти) 

за спеціальністю 081 «Право»  

Для реєстрації надаю таку інформацію 

Персональні дані: 
прізвище  Сергієнко  

ім’я  Вікторія по батькові  Романівна  

дата народження  09 березня 1998 р. ; 

документ, що посвідчує особу  паспорт громадянина України    МЕ 510015 ; 
 тип документа серія (за наявності), номер 

 

реєстраційний номер облікової картки платника податків  2515334696  

Дані про освіту: 

здобуду освітній ступінь бакалавра в поточному році в  

 Національний транспортний університет ; 
(назва закладу вищої освіти) 

дані довідки, що підтверджує факт замовлення диплома бакалавра  – ; 
(указують особи, які завершують навчання в поточному році, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти) 

здобув ступінь вищої освіти бакалавра/магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) в 

 –  році; 

дані документа про здобутий ступінь вищої освіти  –   – . 
(указують особи, які завершили навчання в минулих роках) серія номер

 

Дані, необхідні для формування екзаменаційного листка: 

номер(и) контактного(их) телефону(ів)  +380 (96) 123-50-49 , +380 (4594) 2-12-49 ; 

назва іноземної мови, із якої бажаю складати єдиний вступний іспит  німецька ; 

населений пункт, у якому бажаю скласти єдиний вступний іспит  м. Київ ; 

назва блоків, із яких бажаю скласти єдине фахове вступне 

випробування  блок «ТЗНПК» та блок «Право» ; 

населений пункт, у якому бажаю скласти єдине фахове вступне 

випробування  м. Київ ; 

інформація про необхідність створення особливих умов  не потребую ; 
(вказати потребую/не потребую) 

код(и) умов(и)   ;   ;  ;  ;  ; 

дата та номер медичного висновку   . 

Зазначені мною дані правильні               
 підпис ініціали, прізвище  

Електронна адреса для листування  v.sergienko@ukr.net . 
Прошу надіслати оформлений екзаменаційний листок засобами поштового зв’язку (ознайомлений, що оплата 

за доставку здійснюється за рахунок отримувача): 

Нова Пошта: Населений пункт   м. Бровари  Номер відділення  4  

Укрпошта: індекс     Населений пункт   

вулиця/будинок  вул. Блока, 15А, кв. 15  

До заяви-анкети додаю: 

копію документа, що посвідчує особу; 

фотокартку для документів; 

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 минулих роках); 

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

створення особливих умов для проходження вступного випробування).  



ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВИ-АНКЕТИ  
для вступників, які завершують навчання в поточному році 

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  

 Національний транспортний університет  
(назва закладу вищої освіти) 

за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт»  

Для реєстрації надаю таку інформацію 

Персональні дані: 
прізвище  Карпенко  

ім’я  Ярослав  по батькові  Іванович  

дата народження  06 лютого 1998 р. ; 

документ, що посвідчує особу  паспорт громадянина України    СМ 150015 ; 
 тип документа серія (за наявності), номер 

 

реєстраційний номер облікової картки платника податків  1525137685  

Дані про освіту: 

здобуду освітній ступінь бакалавра в поточному році в 

 Національний транспортний університет ; 
(назва закладу вищої освіти) 

дані довідки, що підтверджує факт замовлення диплома бакалавра  – ; 
(указують особи, які завершують навчання в поточному році, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти) 

здобув ступінь вищої освіти бакалавра/магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) в 

 –  році; 

дані документа про здобутий ступінь вищої освіти  –   – . 
(указують особи, які завершили навчання в минулих роках) серія номер

 

Дані, необхідні для формування екзаменаційного листка: 

номер(и) контактного(их) телефону(ів)  +380 (96) 123-50-49 , +380 (4594) 2-12-49 ; 

назва іноземної мови, із якої бажаю складати єдиний вступний іспит  англійська ; 

населений пункт, у якому бажаю скласти єдиний вступний іспит   м. Київ ; 

назва блоків, із яких бажаю скласти єдине фахове вступне 

випробування  – ; 

населений пункт, у якому бажаю скласти єдине фахове вступне 

випробування  – ; 

інформація про необхідність створення особливих умов  не потребую ; 
(вказати потребую/не потребую) 

код(и) умов(и)   ;   ;  ;  ;  ; 

дата та номер медичного висновку   . 

Зазначені мною дані правильні               
 підпис ініціали, прізвище  

Електронна адреса для листування  karpenko98@ukr.net . 
Прошу надіслати оформлений екзаменаційний листок засобами поштового зв’язку (ознайомлений, що оплата 

за доставку здійснюється за рахунок отримувача): 

Нова Пошта: Населений пункт    Номер відділення    

Укрпошта: індекс   07400  Населений пункт  м. Бровари  

вулиця/будинок  вул. Грушевського, 17/1, кв. 23  

До заяви-анкети додаю: 

копію документа, що посвідчує особу; 

фотокартку для документів; 

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 минулих роках); 

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

створення особливих умов для проходження вступного випробування). 



ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВИ-АНКЕТИ  
для вступників, які завершили навчання в минулих роках 

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  

 Національний транспортний університет  
(назва закладу вищої освіти) 

за спеціальністю  081 «Право»  

Для реєстрації надаю таку інформацію 

Персональні дані: 
прізвище  Сергієнко  

ім’я  Вікторія по батькові  Романівна  

дата народження  09 березня 1998 р. ; 

документ, що посвідчує особу  паспорт громадянина України    МЕ 510015 ; 
 тип документа серія (за наявності), номер 

 

реєстраційний номер облікової картки платника податків  2515334696  

Дані про освіту: 

здобуду освітній ступінь бакалавра в поточному році в  

 – ; 
(назва закладу вищої освіти) 

дані довідки, що підтверджує факт замовлення диплома бакалавра  – ; 
(указують особи, які завершують навчання в поточному році, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти) 

здобув ступінь вищої освіти бакалавра/магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) в 

 2016  році; 

дані документа про здобутий ступінь вищої освіти  В16   00104204 . 
(указують особи, які завершили навчання в минулих роках) серія номер

 

Дані, необхідні для формування екзаменаційного листка: 

номер(и) контактного(их) телефону(ів)  +380 (96) 123-50-49 , +380 (4594) 2-12-49 ; 

назва іноземної мови, із якої бажаю складати єдиний вступний іспит  німецька ; 

населений пункт, у якому бажаю скласти єдиний вступний іспит   м. Київ ; 

назва блоків, із яких бажаю скласти єдине фахове вступне 

випробування  блок «ТЗНПК» та блок «Право» ; 

населений пункт, у якому бажаю скласти єдине фахове вступне 

випробування  м. Київ ; 

інформація про необхідність створення особливих умов  не потребую ; 
(вказати потребую/не потребую) 

код(и) умов(и)   ;   ;  ;  ;  ; 

дата та номер медичного висновку   . 

Зазначені мною дані правильні               
 підпис ініціали, прізвище  

Електронна адреса для листування  v.sergienko@ukr.net . 
Прошу надіслати оформлений екзаменаційний листок засобами поштового зв’язку (ознайомлений, що оплата 

за доставку здійснюється за рахунок отримувача): 

Нова Пошта: Населений пункт    Номер відділення    

Укрпошта: індекс  07400  Населений пункт  м. Бровари  

вулиця/будинок  вул. Блока, 15А, кв. 15  

До заяви-анкети додаю: 

копію документа, що посвідчує особу; 

фотокартку для документів; 

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 минулих роках); 

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

створення особливих умов для проходження вступного випробування).  



ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВИ-АНКЕТИ  
для вступників, які завершили навчання в минулих роках 

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  

 Національний транспортний університет  
(назва закладу вищої освіти) 

за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт»  

Для реєстрації надаю таку інформацію 

Персональні дані: 
прізвище  Карпенко  

ім’я  Ярослав  по батькові  Іванович  

дата народження  06 лютого 1998 р. ; 

документ, що посвідчує особу  паспорт громадянина України    СМ 150015 ; 
 тип документа серія (за наявності), номер 

 

реєстраційний номер облікової картки платника податків  1525137685  

Дані про освіту: 

здобуду освітній ступінь бакалавра в поточному році в  

 – ; 
(назва закладу вищої освіти) 

дані довідки, що підтверджує факт замовлення диплома бакалавра  – ; 
(указують особи, які завершують навчання в поточному році, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти) 

здобув ступінь вищої освіти бакалавра/магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) в 

 2016  році; 

дані документа про здобутий ступінь вищої освіти  В16   00204205 . 
(указують особи, які завершили навчання в минулих роках) серія номер

 

Дані, необхідні для формування екзаменаційного листка: 

номер(и) контактного(их) телефону(ів)  +380 (96) 123-50-49 , +380 (4594) 2-12-49 ; 

назва іноземної мови, із якої бажаю складати єдиний вступний іспит  англійська ; 

населений пункт, у якому бажаю скласти єдиний вступний іспит   м. Київ ; 

назва блоків, із яких бажаю скласти єдине фахове вступне 

випробування  – ; 

населений пункт, у якому бажаю скласти єдине фахове вступне 

випробування  – ; 

інформація про необхідність створення особливих умов  не потребую ; 
(вказати потребую/не потребую) 

код(и) умов(и)   ;   ;  ;  ;  ; 

дата та номер медичного висновку   . 

Зазначені мною дані правильні               
 підпис ініціали, прізвище  

Електронна адреса для листування  karpenko98@ukr.net . 
Прошу надіслати оформлений екзаменаційний листок засобами поштового зв’язку (ознайомлений, що оплата 

за доставку здійснюється за рахунок отримувача): 

Нова Пошта: Населений пункт  м. Бровари  Номер відділення  4  

Укрпошта: індекс     Населений пункт    

вулиця/будинок    

До заяви-анкети додаю: 

копію документа, що посвідчує особу; 

фотокартку для документів; 

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 минулих роках); 

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

створення особливих умов для проходження вступного випробування). 


