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або увійдіть на сторінку системи подання заяв в електронній
формі за адресою: https://ez.osvitavsim.org.ua/

та оберіть КАБІНЕТ ВСТУПНИКА, далі РЕЄСТРАЦІЯ

Для РЕЄСТРАЦІЇ (доступно: 01.08.2020–22.08.2020):
1) Уважно заповніть у формі усі поля достовірними даними:
 ЛОГІН (адреса діючої електронної пошти)
 ПАРОЛЬ (Підтвердження паролю) – не менше 6 символів
(запам’ятайте його!).
 ДАНІ СЕРТИФІКАТА ЗНО:
Номер – 7 цифр номера сертифіката ЗНО;
Пін – 4 цифри пін-коду сертифіката ЗНО;
Рік отримання – оберіть із списку рік отримання
сертифіката ЗНО (2017 або 2018, або 2019, або 2020).
 ДАНІ ДОКУМЕНТА (СВІДОЦТВА/АТЕСТАТА) ПРО ПОВНУ
ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ (ПЗСО):
Серія – 2 літери;
Номер – 8 цифр;
Середній бал – обчислюється вступником САМОСТІЙНО за 12-бальною шкалою з округленням
до ДЕСЯТИХ частин бала і розраховується як середнє арифметичне УСІХ зазначених в додатку до
документу про ПЗСО ОЦІНОК (інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова
атестація). Предмети, за якими зроблено запис «звільнений(а)», а також факультативи у загальну
кількість НЕ ВРАХОВУЮТЬСЯ! (для розрахунку середнього бала рекомендуємо скористатись
КАЛЬКУЛЯТОРОМ середнього бала на сайті https://ez.osvitavsim.org.ua/).

2) Після заповнення форми натисніть «ЗАРЕЄСТРУВАТИ»

У разі успішної реєстрації Ви отримаєте на екрані повідомлення.
На вказану Вами адресу електронної пошти надійде лист для АКТИВАЦІЇ електронного кабінету
вступника (не знищуйте цей лист!).

3) Активуйте особистий електронний кабінет протягом однієї
години з моменту отримання відповідного повідомлення

ІІ. Електронний кабінет
Успішна реєстрація в системі надає можливість увійти до
електронного
кабінету
вступника
на
сайті
https://ez.osvitavsim.org.ua/

У вікні, що відкрилось, введіть Ваші ЛОГІН та ПАРОЛЬ:

Після заповнення форми натисніть кнопку «ВХІД»

Після успішного входу до ЕЛЕКТРОННОГО КАБІНЕТУ необхідно
заповнити обов’язкові особисті дані та завантажити копії
документів у електронній формі (скановані копії (фотокопії) у
форматі pdf, jpg):
КОЛЬОРОВОЇ ФОТОКАРТКИ (однієї)
вступника (3х4 см), максимальний
розмір файлу - 1 Мб

ДОДАТКА до документа
(свідоцтва/атестата) про повну
загальну середню освіту вступника,
максимальний розмір файлу - 1 Мб

Перевірити дані
сертифікатів ЗНО.
За необхідності,
додати сертифікати
інших років

Інструкція зі зменшення розміру сканованого документу
https://ez.osvitavsim.org.ua/files/instruktsiya2019.pdf

ІІІ. Подача заяв
Для подачі заяви на вступ до Фахового коледжу НФаУ натисніть
на посилання «ПОДАЧА ЗАЯВ», після чого з'явиться форма
вибору конкурсної пропозиції на вступ до коледжу, в якій оберіть:
1. Регіон: Харківська область, Харків
2. Заклад освіти: Фаховий коледж Національного фармацевтичного
університету
3. Освітній ступінь (ОКР): бакалавр або молодший бакалавр, або фаховий
молодший бакалавр
4. Форма навчання: денна або заочна
5. Спеціальність: 226 Фармація, промислова фармація
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Натисніть ПОШУК

У
таблиці
«Знайдені
конкурсні
пропозиції»
відображатися наступні конкурсні пропозиції:

можуть

 Фармація, промислова фармація/ Фармація/ Небюджетна/ Бакалавр/ Повна загальна середня освіта/
Денна/ 1 курс
 Фармація, промислова фармація/ Фармація/ Небюджетна/ Молодший бакалавр/ Повна загальна середня
освіта/ Денна/ 1 курс
 Фармація, промислова фармація/ Фармація / Небюджетна/ Фаховий молодший бакалавр/ Повна загальна
середня освіта/ Денна/ 1 курс
 Фармація, промислова фармація/ Виробництво фармацевтичних препаратів/ Небюджетна/ Фаховий
молодший бакалавр/ Повна загальна середня освіта/ Денна/ 1 курс
 Фармація, промислова фармація/ Фармація/ Небюджетна/ Молодший бакалавр/ Повна загальна середня
освіта/ Заочна/ 1 курс
 Фармація, промислова фармація/ Фармація/ Небюджетна/ Фаховий молодший бакалавр/ Повна загальна
середня освіта/ Заочна/ 1 курс
7

ПОЗНАЧТЕ (۷) необхідну пропозицію згідно з можливими ЗНО
(див. Слайд 2). Після чого стане активною кнопка +ПОДАТИ ЗАЯВУ,
натискаючи її перейдіть у наступне вікно, де

перевірте всі дані та оберіть параметри заяви (встановивши
позначку):

1
2
3

1. Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або
юридичних осіб;
2. Чи здобували Ви за бюджетні кошти обраний освітній ступінь (рівень): ніколи не
здобувався/ вже здобутий раніше/ вже здобувався раніше (навчання не
завершено);
3. Результати ЗНО – з даних Вашого сертифікату, кожний предмет окремо.

Після вибору натисніть «ПОДАТИ ЗАЯВУ»

ІV. Перегляд заяв
Для перегляду поданих заяв натисніть на розділ «ПОДАНІ ЗАЯВИ».
В цьому розділі Ви зможете відслідковувати зміни в статусі заяви.

ПАМ`ЯТАЙТЕ, що на небюджетні конкурсні пропозиції кількість
заяв не обмежується! Тому подавайте заяви на всі пропозиції, на
які Вас пропускають Ваші сертифікати ЗНО!!!

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ,
що після встановлення статусу «РЕКОМЕНДОВАНО ДО
ЗАРАХУВАННЯ» вступник повинен якнайшвидше подати
оригінали документів про освіту (документ про ПЗСО та додаток
до нього, сертифікат(и) ЗНО) до

ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ НАЦІОНАЛЬНОГО
ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Повний перелік документів зазначений на
сайті Фахового коледжу НФаУ: https://college.nuph.edu.ua/?page_id=135

ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
НАЦІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ

БАЖАЄМО ВІРНОГО ВИБОРУ!
ЧЕКАЄМО НА ВАС!

Приймальна комісія – тел. (057) 736-03-54; +38-066-297-65-06;
Адреса університету: вул. О. Невського, 18, м. Харків, 61140
E-mail: college@nuph.edu.ua
Skype: collegenfau

