Бакалаврські програми
Для виконання вимог до зарахування вступники особисто (!)
подають до Приймальної комісії НаУКМА оригінали:
• атестата про повну загальну середню освіту і додатка до нього;
• сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

Вступники, які подавали до НаУКМА електронні заяви, додають
також:

• дві копії документа, що посвідчує особу;
• дві копії довідки про присвоєння індивідуального податкового
номера;
• копію військового квитка або посвідчення про приписку до
призовної дільниці – для військовозобов’язаних (крім випадків,
передбачених законодавством);
• копію довідки про реєстрацію місця проживання (для осіб, які
скористалися правом на отримання сільського коефіцієнта);
• чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.





Вступники, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані
підписати власну заяву, роздруковану Приймальною комісією, та
згоду на обробку персональних даних.

Вступник, у якого після подання заяви (електронної або паперової)
змінилось прізвище, ім’я, по батькові, додатково пред’являє
Приймальній комісії НаУКМА свідоцтво про державну реєстрацію
акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його
підставі документа, що посвідчує особу.
Копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною
комісією НаУКМА. Копії документів без пред’явлення

оригіналів не приймаються!
Виконання
вимог
до
зарахування
вступниками,
рекомендованими на навчання в НаУКМА за державним
замовленням, здійснюється з 1 до 6 серпня 2018 р. у

Приймальній комісії НаУКМА. Наказ на зарахування вступників
за державним замовленням оприлюднюється 7 серпня 2018 р.

 Вступники, які були рекомендовані на бюджетні місця,
але не виконали вимог до зарахування станом на 18.00
6 серпня 2018 р., втрачають право на зарахування за
державним замовленням.

Оформлення заяв та угод на контрактну форму навчання
(коштом фізичних чи юридичних осіб), виконання відповідною
категорією вступників вимог до зарахування здійснюються у
Приймальній комісії НаУКМА з 1 до 8 серпня 2018 р. Наказ
на зарахування вступників за договорами про надання освітніх
послуг оприлюднюється 9 серпня 2018 р.





Угоди на контрактну форму навчання вступників віком до 18
років укладаються з одним із батьків чи повнолітніх членів
родини, які повинні мати при собі документ, що посвідчує особу
(паспорт), та довідку про присвоєння індивідуального
податкового номера.
Розмір плати за рік навчання не змінюється протягом всього 4річного терміну опанування вступником обраної освітньої
програми.
Угоди вступників на контрактну форму навчання, які станом на
18.00 8 серпня не виконали вимог до зарахування, анулюються.

Графік роботи Приймальної комісії НаУКМА в період з 1 до 8
серпня:
1, 2, 3 серпня (середа – п’ятниця) – з 9.00 до 17.00 (без перерви)
4 серпня (субота) – з 9.00 до 13.00
6 серпня (понеділок) – з 9.00 до 18.00 (без перерви)
7 серпня (вівторок) – з 9.00 до 17.00 (без перерви)
8 серпня (середа) – з 9.00 до 18.00 (без перерви)

