
Зразок заяви студента про перевід на індивідуальний графік навчання 

Ректору Уманського державного 

педагогічного університету 

імені Павла Тичини 

проф.  Олександру БЕЗЛЮДНОМУ  
 

студента (- ки)____курсу ____групи 

факультету/інституту ____________ 

денної/заочної форми навчання 

ОПП/ОНП 

«__________________________» 

Ім’я, ПРІЗВИЩЕ студента 

 (у родовому відмінку) 

 

Заява 

 

Прошу перевести мене на індивідуальний графік навчання у зв’язку з 

працевлаштуванням на посаду ___________. 

 

До заяви додаю: 

1. Клопотання начальника відділу освіти / довідку з місця роботи. 

2. Копію трудової книжки. 

3. Навчальну книжку студента. 

 

 

Дата                                                                                    Підпис студента (-ки) 

 

Декан факультету / 

директор інституту     проф. / доц. Ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

 



Зразок заяви студента про перевід на індивідуальний графік навчання 

Ректору Уманського державного 

педагогічного університету 

імені Павла Тичини 

проф.  Олександру БЕЗЛЮДНОМУ  

 

студента (- ки)____курсу ____групи 

факультету/інституту ____________ 

денної форми навчання 

ОПП/ОНП 

«__________________________» 

Ім’я, ПРІЗВИЩЕ студента 

 (у родовому відмінку) 

 

 

Заява 

 

Прошу перевести мене на індивідуальний графік навчання у зв'язку з 

участю у науково-дослідній роботі. 

 

До заяви додаю: 

1. Клопотання кафедри. 

2. Навчальну книжку студента. 

 

 

Дата                                                                                    Підпис студента (-ки) 

 

Науковий керівник     проф. / доц. Ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

 

Декан факультету / 

директор інституту     проф. / доц. Ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

 

Проректор з наукової роботи    проф. Тетяна ГОДОВАНЮК 



Зразок заяви студента про перевід на індивідуальний графік навчання 

Ректору Уманського державного 

педагогічного університету 

імені Павла Тичини 

проф.  Олександру БЕЗЛЮДНОМУ  

 

студента (- ки)____курсу ____групи 

факультету/інституту ____________ 

денної форми навчання 

ОПП/ОНП 

«__________________________» 

Ім’я, ПРІЗВИЩЕ студента 

 (у родовому відмінку) 

 

 

Заява 

 

Прошу перевести мене на індивідуальний графік навчання у зв'язку з 

участю у спортивному житті університету. 

 

До заяви додаю: 

1. Копія посвідчення, що підтверджує звання спортсмена. 

2. Копія кваліфікаційної книжки спортсмена. 

3. Навчальну книжку студента. 

 

 

Дата                                                                                    Підпис студента (-ки) 

 

Спортивний тренер     проф. / доц. Ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

 

Декан факультету / 

директор інституту    проф. / доц. Ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

 

  



Зразок заяви студента про перевід на індивідуальний графік навчання 

Ректору Уманського державного 

педагогічного університету 

імені Павла Тичини 

проф.  Олександру БЕЗЛЮДНОМУ  

 

студента (- ки)____курсу ____групи 

факультету/інституту ____________ 

денної/заочної форми навчання 

ОПП/ОНП 

«__________________________» 

Ім’я, ПРІЗВИЩЕ студента 

 (у родовому відмінку) 

 

 

Заява 

 

Прошу перевести мене на індивідуальний графік навчання у зв'язку з 

доглядом за дитиною 

_________________________________________________ . 

                            (терміном до 30  червня 2023 року / до досягнення дитиною трирічного 

віку). 

 

До заяви додаю: 

1. Копію свідоцтва про народження дитини. 

2. Копію свідоцтва про одруження (за умови, якщо мати та дитина 

мають різні прізвища). 

3. Навчальну книжку студента. 

 

 

Дата                                                                                    Підпис студента (-ки) 

 

Декан факультету / 

директор інституту     проф. / доц. Ім’я, ПРІЗВИЩЕ 


