Прийом заяв і документів вступників на навчання для
здобуття ступеня магістра

2 – 9 липня 2018 р.
Прийом заяв і документів абітурієнтів, звільнених від складання
єдиного вступного іспиту /єдиного фахового вступного випробування в
пунктах тестування УЦОЯО за медичними показниками, а також осіб,
демобілізованих після 31 березня 2018 р., які вступають на навчання за
спеціальностями:











032 «Історія» (освітньо-наукові програми: «Історія», «Юдаїка»,
«Археологія»);
033 «Філософія»;
034 «Культурологія»;
051 «Економіка»;
052 «Політологія»;
053 «Психологія»,
054 «Соціологія»;
061«Журналістика»
(освітньо-наукові програми: «Журналістика», «Зв’язки з
громадськістю»).
081 «Право».

2 – 26 липня 2018 р.
Прийом заяв і документів абітурієнтів, які складають єдиний вступний
іспит/єдине фахове вступне випробування в пунктах тестування УЦОЯО
при вступі на навчання за спеціальностями:







032 «Історія та археологія»
(освітньо-наукові програми: «Історія», «Юдаїка», «Археологія»);
033 «Філософія»;
034 «Культурологія»;
051 «Економіка»;
052 «Політологія»;
053 «Психологія»,






054 «Соціологія».
061 «Журналістика»
(освітньо-наукові програми: «Журналістика», «Зв’язки з
громадськістю»).
081 «Право».

12 – 26 липня 2018 р.
Прийом заяв і документів абітурієнтів, які вступають на навчання за
спеціальностями:
 035.01 «Філологія»
(освітньо-наукові програми: «Теорія, історія української мови та
компаративістика», «Теорія, історія літератури та
компаративістика»);
 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;
 073 «Менеджмент»;
(освітньо-наукова програма «Менеджмент в охороні здоров’я»)
 075 «Маркетинг»;
 091 «Біологія»
(освітньо-наукові програми: «Молекулярна біологія»,
«Лабораторна діагностика біологічних систем»);
 101 «Екологія»;
(освітньо-наукова програма «Екологія та охорона навколишнього
середовища»);
 102 «Хімія»;
 104 «Фізика та астрономія»;
(освітньо-наукова програма «Фізика (Теоретична фізика)»);
 113 «Прикладна математика»;
 121 «Інженерія програмного забезпечення»;
 122 «Комп’ютерні науки»;
 124 «Системний аналіз»;
 231 «Соціальна робота»;
 281 «Публічне управління та адміністрування»

Перелік документів, які подаються
до Приймальної комісії НаУКМА
Заяви вступників приймаються тільки в паперовій формі.
Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє
оригінали:









документа, що посвідчує особу;
військового квитка або посвідчення про приписку – для
військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених
законодавством);
документа державного зразка про раніше здобутий освітній
ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого
здійснюється вступ, і додаток до нього;
екзаменаційного листка єдиного фахового вступного
випробування/єдиного вступного іспиту (для абітурієнтів, які
складають магістерські ЗНО в пунктах УЦОЯО);
довідки про присвоєння індивідуального податкового номера.

До заяви вступник додає:
 2 копії документа, що посвідчує особу;
 2 копії довідки про присвоєння індивідуального податкового
номера;
 2 копії документа, що підтверджують право вступника на
звільнення від складання ЗНО (за наявності);
 копію військового квитка або посвідчення про приписку до
призовної дільниці – для військовозобов’язаних (крім випадків,
передбачених законодавством);
 копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній
ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого
здійснюється вступ, і додатка до нього;
 копію екзаменаційного листка єдиного фахового вступного
випробування/єдиного вступного іспиту (для абітурієнтів, які
складають магістерські ЗНО в пунктах УЦОЯО).
 4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 згоду вступника на обробку персональних даних;
 творчий доробок (для вступу на навчання для здобуття ступеня
магістра за спеціальністю 061 «Журналістика» (освітньо-наукова
програма «Журналістика»));

 мотиваційну презентацію (для вступу на навчання для здобуття
ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та
адміністрування»);
 лист про наміри (мотивація вступу, наукові зацікавлення, можливі
напрямки майбутнього магістерського дослідження – для вступу
на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 054
«Соціологія»);
 письмову пропозицію практичного проекту в галузі управління в
охороні здоров’я (для вступу на навчання для здобуття ступеня
магістра за спеціальністю 073 «Менеджмент» (освітньо-наукова
програма «Менеджмент в охороні здоров’я»)).





Заяви і документи подаються вступником тільки особисто.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про
здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень)
вступник подає довідку державного підприємства «Інфоресурс» про
його здобуття, у тому числі без подання відповідного додатка до
документа.
Копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною
комісією НаУКМА. Копії документів, що посвідчують особу та
громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не
підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення
оригіналів не приймаються!

Заяви і документи приймаються за адресою:
вул. Іллінська, 9, Культурно-мистецький центр НаУКМА, 2-й
поверх.
Графік прийому документів:
понеділок – п’ятниця: 09.00 – 17.00; субота: 09.00 – 13.00.

