
Додаток 3 до наказу від «02» червня 2020 р. № 144 

В.о. ректора ДНУ 

проф. Сергію ОКОВИТОМУ 

Заява-анкета для переведення (з інших закладів вищої освіти) 
Прошу перевести мене на навчання в ДНУ за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за 

спеціальністю:  _________________________________________________________________________  
(код та найменування спеціальності, спеціалізації спеціальностей 014, 035) 

 
(код та найменування спеціальності, спеціалізації спеціальностей 014, 035) 

освітня програма  _______________________________________________________________________  
(назва освітньої програми) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(назва освітньої програми) 

курс  ___ , семестр  ___ , форма здобуття освіти  __________________ , фінансування  ______________  
(денна, заочна, вечірня) (бюджет, контракт) 

Для реєстрації надаю таку інформацію 

Персональні дані: 
прізвище  ______________________________________________________________________________  

ім'я  ____________________________________ по батькові  ___________________________________  

дата народження  _____________________________________________________________ ; 

документ, що посвідчує особу  ____________________   _______________________________ . 
тип документа серія (за наявності), номер 

документ, що засвідчує зміну ПІБ  __________   ___________________,  ____________ . 
(у випадку зміни прізвища) серія номер дата видачі 

Дані про освіту: 
Здобуваю вищу освіту за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю: 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________  
                                                                              (код та найменування спеціальності, спеціалізації спеціальностей 014, 035) 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________  
                                                                              (код та найменування спеціальності, спеціалізації спеціальностей 014, 035) 

 

освітня програма  _______________________________________________________________________  
(назва освітньої програми) 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________  
(назва освітньої програми) 

курс  ___ , семестр  ___ , форма здобуття освіти  __________________ , фінансування  ______________  
(денна, заочна, вечірня) (бюджет, контракт) 

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. 

Зазначені мною дані правильні  ___________   ____________________     ________  
Підпис                     ініціали, прізвище                          дата 

Електронна адреса для листування  ________________________________________________________ , 

Контактний телефон  ____________________________ . 

До заяви-анкети додаю:  

 копію документа, що посвідчує особу; 

 копію заяви на ім'я керівника закладу вищої освіти, в якому проходить навчання, про 

переведення до ДНУ (в довільній формі) з письмовою згодою та печаткою ЗВО; 

 копію індивідуального навчального плану (навчальної картки) за усі семестри навчання;  

 копію документа, що засвідчує зміну прізвища, ім'я, та/або по батькові


