
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
Анкета вступника                Анкета вступника ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Дата народження Громадянство Дата народження Громадянство

місто/село вул. б. кв. місто/село вул. б. кв.

Документ що засвідчує особу: Документ що засвідчує особу:

Серія:  Серія:  

Ким виданий ІПН Ким виданий ІПН

Документ про освіту: Документ про освіту:

Серія: номер: дата видачі Серія: номер: дата видачі

Назва навчального закладу Назва навчального закладу

Середній бал свідоцтва/атестата/диплому Середній бал свідоцтва/атестата/диплому

Сертифікат ЗНО Номер: PIN Рік: Сертифікат ЗНО Номер: PIN Рік:

Назва предмета 1: Бал: Назва предмета 1: Бал:

Назва предмета 2: Бал: Назва предмета 2: Бал:

Телефон домашній(з кодом): моб. Телефон домашній(з кодом): моб.

Батько: моб. Батько: моб.

Мати: моб. Мати: моб.

Вступ на основі (9 класів/11 класів/ПТУ): Вступ на основі (9 класів/11 класів/ПТУ):

Форма навчання (денна/заочна) Форма навчання (денна/заочна)

Назва спеціальності Назва спеціальності

Вища освіта (не отримується/отримується/є): Вища освіта (не отримується/отримується/є):

Чи потрібний гуртожиток (так/ні)?: Чи потрібний гуртожиток (так/ні)?:

Дата заповнення : Підпис: / / Дата заповнення : Підпис: / /

прізвище, ініціали

Місце проживання: Обл. Місце проживання: Обл.

(id-картка, паспорт,  свідоцтво про народження)

Номер: Дата видачі:

(свідоцтво, атестат, диплом)

Код спеціальностіКод спеціальності

прізвище, ініціали

(свідоцтво, атестат, диплом)

Прізвище

Ім'я

По-батькові

Стать

Прізвище

Ім'я

По-батькові

Прізвище, ім'я, по - батькові Прізвище, ім'я, по - батькові

Стать

(id-картка, паспорт,  свідоцтво про народження)

Номер: Дата видачі:



ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
Анкета вступника                Анкета вступника ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Особова справа № Особова справа №

Наявність оригіналу документів(так/ні): - Так - Ні Наявність оригіналу документів(так/ні): - Так - Ні

Категорія вступника : Категорія вступника :

- 9 класів - 9 класів

- 11 класів - 11 класів

- 11 класів (Без ЗНО) - 11 класів (Без ЗНО)

- Кваліфікований робітник - Кваліфікований робітник

- Загальний конкурс - Загальний конкурс

- Особи які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - Особи які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

- Учасник олімпіади, призер IV етапу ВУО, призер III етапу МАН - Учасник олімпіади, призер IV етапу ВУО, призер III етапу МАН

- Особи з інвалідністю внаслідок війни - Особи з інвалідністю внаслідок війни

- Діти-сироти (та прирівняні до них згідно Правил прийому) - Діти-сироти (та прирівняні до них згідно Правил прийому)

- Особи, яких визнано учасниками бойових дій - Особи, яких визнано учасниками бойових дій

- Особи без ЗНО - Особи без ЗНО

- Особи переселенці з числа  «Крим-Україна» - Особи переселенці з числа  «Крим-Україна» 

- Інше - Інше

Прийняв технічний секретар приймальної комісії: Прийняв технічний секретар приймальної комісії:

2020 р. 2020 р.

Анкету обробив оператор ЄДЕБО: Анкету обробив оператор ЄДЕБО:

2020 р. 2020 р.

підпис  П.І.Б. дата

підпис  П.І.Б. дата

Заповнюється технічним секретарем приймальної комісії !!!

Пільги:

підпис  П.І.Б. дата

підпис  П.І.Б. дата

Заповнюється технічним секретарем приймальної комісії !!!

Пільги:


