ПРОЦЕДУРА ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАЯВ
ДО КОЛЕДЖУ НАЦІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
Спочатку увійдіть на сторінку системи подання заяв в електронній формі за
адресою: https://ez.osvitavsim.org.ua/, зареєструйтесь та створіть електронний
кабінет вступника, заповніть всі необхідні дані.
Перед подачею електронної заяви до Коледжу НФаУ пропонуємо
ознайомитися із загальною інформацією щодо подання електронної заяви до
закладів освіти України у «Відео-інструкції по роботі з системою подання заяв в
електронній формі», що розміщена на сайті ДП «Інфоресурс» або за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=L1Rjqx8TjPI
Потім слідуйте наступній інструкції:
1. ВИБІР КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ НА ВСТУП
Після успішного входу до електронного кабінету натисніть на розділ
«Подача заяв», після чого відкриється вікно ПАРАМЕТРИ ВІДБОРУ
КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ на вступ до Коледжу НФаУ.
Для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня
БАКАЛАВР
І. Оберіть потрібні параметри для вибору конкурсних пропозицій та
натисніть «Пошук»:
 Регіон: ХАРКІВСЬКА ОБЛ./ М. ХАРКІВ
 Вищий навчальний заклад: Коледж Національного фармацевтичного
університету
 Освітній ступінь (ОКР): Бакалавр
 Форма навчання – Денна
 Спеціальність – 226 Фармація, промислова фармація
У таблиці «Знайдені конкурсні пропозиції» буде відображена конкурсна
пропозиція з назвою:
Фармація, промислова фармація/ Фармація/ Небюджетна/ Бакалавр/
Повна загальна середня освіта/ Денна/ 1 курс/ Коледж НФаУ

ІІ. Для вибору даної пропозиції встановіть позначку у першій колонці
таблиці.
ІІІ. Для продовження формування заяви натисніть «ПОДАТИ
ЗАЯВУ».

Для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ
освітні програми:
 Фармація
 Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук
 Виробництво фармацевтичних препаратів
І. Оберіть потрібні параметри для вибору конкурсних пропозицій та
натисніть «Пошук»:
 Регіон: ХАРКІВСЬКА ОБЛ./ М. ХАРКІВ
 Вищий навчальний заклад: Коледж Національного фармацевтичного
університету
 Освітній ступінь (ОКР): Молодший спеціаліст
 Форма навчання – Денна
 Спеціальність – 226 Фармація, промислова фармація
У таблиці «Знайдені конкурсні пропозиції» буде відображені конкурсні
пропозиції з назвами:
 Фармація, промислова фармація/ Фармація/ Небюджетна/
Молодший спеціаліст/ Повна загальна середня освіта/ Денна/ 1 курс/
Коледж НФаУ
 Фармація, промислова фармація/ Аналітичний контроль якості
хімічних лікарських сполук/ Небюджетна/ Молодший спеціаліст/
Повна загальна середня освіта/ Денна/ 2 курс/ Коледж НФаУ
 Фармація, промислова фармація/ Виробництво фармацевтичних
препаратів/ Небюджетна/ Молодший спеціаліст/ Повна загальна
середня освіта/ Денна/ 2 курс/ Коледж НФаУ

ІІ. Для вибору обраної пропозиції встановіть позначку у першій
колонці таблиці.
ІІІ. Для продовження формування заяви натисніть «ПОДАТИ
ЗАЯВУ».
Примітка: якщо вибажаєте подати декілька заяв на різні освітні програми,
повторіть дії для кожної пропозиції окремо за значеним вище алгоритмом.

2. ПОДАННЯ ВСТУПНИКОМ ЗАЯВ НА ВСТУП
Перегляньте загальні параметри обраної конкурсної пропозиції у вікні
ПОДАЧА ЗАЯВИ:

Оберіть параметри заяви (встановивши позначку у першій колонці
таблиці):
1 претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або
юридичних осіб;
2 вкажіть чи здобували Ви за бюджетні кошти обраний освітній ступінь
(рівень);
3 результати ЗНО – з даних Вашого сертифікату.
Після вибору натисніть «ПОДАТИ ЗАЯВУ».
3. ПЕРЕГЛЯД ЗАЯВ НА ВСТУП
Для перегляду поданих заяв натисніть на розділ «Подані заяви». В цьому
розділі Ви зможете відслідковувати зміни в статусі заяви.
Звертаємо увагу, що після встановлення статусу «Рекомендовано до
зарахування» вступник повинен якнайшвидше подати оригінали документів про
освіту (атестат та додаток до нього, сертифікат(и) ЗНО) до Коледжу НФаУ.
Повний перелік документів зазначений на сайті Коледжу НФаУ:
http://college.nuph.edu.ua/?page_id=135

