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ОСВІТНЯ ДЕКЛАРАЦІЯ 
про здобуття базової середньої освіти або повної загальної 

середньої освіти 
 
 

Розділ І. Загальні відомості 
 

1._____________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) Заявника) 

 
2._____________________________________________________________________ 

(документ, що посвідчує особу Заявника) 

 
3._____________________________________________________________________ 

(місце проживання: поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири Заявника) 

 
4. Мета звернення:______________________________________________________ 

                                              вступ до закладів вищої, фахової передвищої освіти, закладів професійної (професійно-технічної) освіти) 

 
5. ____________________________________________________________________ 

освітній (освітньо-професійний) ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень),на який претендує Заявник)  

 
6. ____________________________________________________________________ 

(шифр та назва професії, спеціальності (напряму підготовки), за якою вступає Заявник) 

7. _______________________________________________________________ 
(додаткові відомості*) 

* У разі необхідності зазначається найменування навчального закладу, який видав попередній визнаний документ 
про освіту та попередній визнаний документ про освіту, здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний 
рівень) та/або кваліфікацію. 

Місце для 
фотокартки 



 

 

Даю згоду на обробку моїх персональних даних та на перевірку інформації щодо 
статусу внутрішньо переміщеної особи (підпис, прізвище, ініціали Заявника):  
 
________________________________________________________________________________ 

Розділ ІІ. Відомості про здобуті результати навчання 

Результати навчання 
Вказуються здобуті  результати навчання за курс загальної середньої освіти 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпис, прізвище, ініціали Заявника:____________________________ 

Дата заповнення та подання освітньої декларації_________________ 



 

ЗАПРОШЕННЯ 
на участь у державній підсумковій атестації та/або вступних випробуваннях 

для вступу через освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна" 

Запрошення дійсне до ____________________________ 20__ року 

Прізвище 

__________________________________________________________________________ 

Ім'я 

__________________________________________________________________________ 

По батькові (за наявності) 

 _________________________________________________________________________ 

Дата народження 

_________________________________________________________________________ 

Документ, що посвідчує особу / свідоцтво про народження (у разі відсутності 

документа, що посвідчує особу) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

(тип документа, номер, серія, дата видачі) 

Місце фактичного проживання 
__________________________________________________________________________ 
                                        (вулиця, будинок, квартира, населений пункт, область) 

 

Запрошується для вступу через освітній центр "Крим-Україна" закладу освіти  

________________Національний університет «Львівська політехніка»_________ 
(найменування закладу вищої/фахової передвищої освіти або професійної (професійно-технічної) освіти) 

на спеціальність 
__________________________________________________________________________ 
 
адреса прибуття вступника ________вул. Ст. Бандери 12, м. Львів, Україна________ 
     (місцезнаходження закладу вищої / фахової передвищої освіти або професійної (професійно-технічної) освіти) 

 

особа, яка супроводжує вступника  
__________________________________________________________________________ 
                        (ПІБ, дата народження, номер та серія документа, що посвідчує особу, дата його видачі) 
 
 
  

Керівник закладу освіти ____________ 

(підпис) 

Юрій Бобало 

Відповідальна особа 

освітнього центру 

____________ 

(підпис) 

Ігор Грибик 

М. П. (за наявності)     

 


