
Службові позначки 

   

Тести 

   

МВА    Есе Іноземна мова 

 

АНКЕТА СЛУХАЧА МАБІТ 

Кандидата на навчання за програмою «EМВА» 

Шановний колега! 
Ми раді вітати Вас у стінах МАБІТ. 

 Будемо вдячні Вам за заповнення анкети, відомості якої залишаться 
конфіденційними.  

 
* При заповненні анкети в електронному вигляді потрібну відповідь виділіть, будь паска, жирним шрифтом. 
 

1. П.І.Б.  

2. Дата народження  

3 Сімейний стан (виділіть) Неодружений (а),  одружений (а) 

4. Телефон домашній  сотовий   

робочий  факс  

5. E-mail   

6. Домашня адреса  

(країна, індекс, область, район, 
місто/район, вулиця, будинок, 
квартира) 

 

7. Освіта, назва ВНЗ,  

Рік закінчення,  

Спеціальність,  кваліфікація за дипл, 

форма навчання (денна, заочна, веч) 

 

 

 

 

8 Підвищення кваліфікації, стажування 
за кордоном (перерахуйте курси, 
тривалістю не менше 3 місяців, які Ви 
відвідували за останні 3 роки в Україні 
або за кордоном) 

 

9. Повне найменування місця роботи 

(назва організації, адреса) 

 

10. Загальний стаж роботи (років)  

11 Управлінський стаж роботи (років)   

12. Область діяльності Вашої компанії  телекомунікації  маркетинг та реклама 

 туризм, готелі  консалтинг 

 виробництво  будівництво 

 ресторани, кафе, бари  страхування 

 банківська діяльність  торгівля 

 інше (вкажіть) 

13. Посада, кіл-ть чол. у підпорядкуванні  

14. Ваші функціональні обов’язки  

15. Ви управляєте компанією… Українською  Спільною  

Іноземною  Інше  

16. Приблизне число співробітників 
компанії 

Від 1 до 100  Від 100 до 500  Понад 500  

17. Ваші хобі, інтереси, захоплення  

19. Обраний формат (виділіть) Вечір +субота (очно) онлайн 

20. Знання іноземних мов: Вільно Добре Задов. Початкова 

 Англійська     

 

ФО

ТО 



 Французька     

 Німецька     

 Іспанська     

 Інша:       

      

21. Будь ласка, вкажіть основну причину (мету), за якою Ви вирішили отримати додаткову освіту (виділіть  жирним): 

  Систематизація та  отримання нових знань  Розширення кола ділових і особистих  зв‘язків 

  Розвиток  управлінських навичок  Престижність програм МВА на ринку праці 

  Нове бачення бізнесу  Рекомендації  друзів, знайомих, колег 

  Максимізація прибутків   Вихід підприємства на нові ринки, чи захват більшого сегменту ринку 

  Кар‘єрне зростання і підвищення рівня з/п  Інше: 

22 При виборі програми навчання які критерії були важливі для Вас? 

Критерії Неважливо Відношусь нейтрально Важно 

Наявність необхідної спеціалізації    

Зміст програми навчання    

Викладацький склад    

Можливість стажування за кордоном    

Вартість програми    

Умови оплати    

Інше 

22. Як Ви плануєте оплачувати своє навчання? 

  з власних коштів  кредит (якщо можливо, вкажіть назву банку) 

  з коштів компанії  інше: 
 

24. Які  друковані та онлайнові видання Ви читаєте регулярно (вкажіть, будь ласка, назви кількох  газет, сайтів, тощо): 

 Друковані ЗМІ:    ТВ канали: 

 Електронні ЗМІ: FM канали:  

25. Ваші соціальна мережа / месенджер 

(є активний профіль, переглядаєте, читаєте новини, 
обмінюєтеся повідомленнями, тощо) 

Viber Instagram Facebook інше 

WhatsApp Telegram Twitter 
 

26. Які  школи розглядалися  Вами  на етапі вибору програми mini МВА: 

27. Вкажіть, будь ласка, джерело отримання інформації про школу бізнесу МАБІТ: 

 
ДАЮ ЗГОДУ НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ З МЕТОЮ РЕАЛІЗАЦІЇ МАБІТ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

 
 

МИ ВДЯЧНІ ВАМ ЗА ЧАС ТА УВАГУ! 

 

Дата заповнення анкети «_____» _______________ 201_ р.    Підпис _____________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рег.№______________ 
заповнюється членом приймальної  коміссії 

Директору 

Бізнес-школи Міжнародної академії бізнесу 

та інформаційних технологій  «МАБІТ» 

Стаковиченко Анастасії Євгенівні 

 

 

від гр. 

_____________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові повністю) 

який(ка)мешкає____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________, 

(вказати  поштовий індекс,  адресу постійного проживання та  телефон) 

 

закінчив (ла) ______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

(вказати рік  закінчення та повну назву вищого навчального закладу) 

 

ЗАЯВА 

Прошу зарахувати мене на ___________________________форму навчання за програмою ЕМВА 

                                 (вечірню +субота (очно/онлайн), очно-дистанційну) 

 

Про себе повідомляю наступні відомості: 

Стать _____________ 

Дата  и місце народження 

_____________________________________________________________________ 

Іноземна мова_______________________________       Громадянство ______________________________ 
                               (Яку іноземну  мову вивчав(ла) у ВУЗі) 

Назва організації, посада,  загальний трудовий стаж, управлінський стаж до моменту вступу в навчальний 

заклад____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

(назва та   місцезнаходження  підприємства (організації), посада, загальний трудовий стаж, управлінський стаж) 

Про себе додатково повідомляю:____________________________________________________________ 

 

З  правилами внутрішнього розпорядку, навчальним планом обраного напряму ознайомлений(на): 

 

 

«_____» ______________ 202__ г.      ____________________________    

                                                                                                                                 (особистий підпис  слухача) 

 

 



 

Уважаемый коллега! 
 
Экспертная комиссия, состоящая из преподавателей бизнес школы, знакомится с Вами, Вашей 
профессиональной историей, поэтому предоставьте нам эссе вместе  с заявлением, анкетой и другими 
документами. 
 
Чтобы оказаться в числе лучших и стать слушателем МАБИТ, необходимо также показать экспертной 
комиссии:  

 Насколько Вы мотивированы, 

 Почему именно Вы должны оказаться в группе слушателей EМВА. 
 
Ответьте на несколько простых вопросов. Нам важны содержательность и искренность. Обратите 
внимание, что мы ждем от Вас рассказ, а не простые ответы на вопросы (с подпунктами). 
 

Желаем Удачи! 

 

 

 

Вопросы: 

 

 

1. Кратко опишите, основной вид деятельности своей фирмы. 

2. Кратко опишите, что входит в Ваши функциональные обязанности. 

      Что в Вашем бизнеса является  для Вас наиболее ценным? (200 – 250 слов) 

3. Каким Вы видите последующее развитие Вашей карьеры? (200 – 250 слов) 

4. Каким Вы видите свое предприятие через 5, 10 и 20 лет?  

5. Что стало решающим фактором в выборе МАБИТ как бизнес-школы? (Не более 150 слов) 

6.  Какая недавно прочитанная книга оказала на Вас большое влияние / впечатление? (Не более 200 

слов) 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ЭССЕ 
 

Направление специализации МВА:  

Выполнил (-а) (Ф.И.О. полностью)  

Отметка экспертной комиссии 
МАБИТ 

 

   

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


