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НАЦІОНАЛЬНИЙ
ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Терміни та форма
навчання
денна
заочна

Вступ на спеціальність
(освітній ступінь)

Наявна освіта

226 Фармація,
промислова
фармація (магістр)
Особи, які не менше
одного року
здобувають ступінь
бакалавра або
магістра та
вступають до НФаУ
на навчання
за іншою
спеціальністю

Фармація

3р. 10м.

4р. 6м.

Клінічна фармація»

3р. 10м.

4р. 6м.

3р. 10м.

4р. 6м.

3р. 10м.

4р. 6м.

Технології парфумернокосметичних засобів
Технології фармацевтичних
препаратів

162 Біотехнології та
біоінженерія
(бакалавр)

Біотехнологія

2р.10м.

3р.6м.

051 Економіка
(бакалавр)

Економіка підприємства

2р.10м.

2р.10м.

073 Менеджмент
(бакалавр)

Менеджмент

2р.10м.

2р.10м.

Умови вступу

ü ЗНО з української
мови,
ü ЗНО з математики,
ü ЗНО з фізики, біології
або хімії
ü ЗНО – українська мова
ü ЗНО – біологія
ü ЗНО – або історія
України, або іноземна
мова, або математика,
або географія, або
фізика, або хімія
ü ЗНО – українська мова
ü ЗНО – математика
ü ЗНО – або історія
України, або іноземна
мова, або біологія, або
географія, або фізика,
або хімія

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ
Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та документів
Строки проведення вступних фахових
випробувань

Денна та заочна форми навчання
2 сесія

1 сесія

14 липня

15 вересня

4 серпня

11 жовтня

5-10 серпня

12-15 жовтня

не пізніше ніж через 15 днів після завершення чергової сесії
прийому заяв та документів

Строки зарахування

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ
•
•
•
•
•
•

документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь, на основі якого здійснюється
вступ, додатка до нього;
сертифікати ЗНО з результатами;
копія документа, що посвідчує особу та громадянство;
копія військово-облікового документа (для військовозобов’язаних);
чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
копія свідоцтва про шлюб або свідоцтва про зміну прізвища (для осіб, які мають розбіжності
прізвищ у документах)
Усі копії завіряються за оригіналами під час подання документів.

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ!
У Правилах прийому можливі зміни!
Для отримання оперативної інформації пропонуємо пройти реєстрацію на сайті університету –
www.nuph.edu.ua у розділі «Вступник»/«Анкета вступника»
Подання документів та вступні випробування проводяться за адресою:
вул. Валентинівська, 4, м. Харків, (ст. метро «Студентська»),
КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
тел. (057) 706-30-68
abitur@nuph.edu.ua
050-507-02-40
www.nuph.edu.ua
Call-center – (057) 341-51-61
Viber, Telegram: (067) 191-02-31

вул. Пушкінська, 53,
м. Харків, 61002

100% ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГУРТОЖИТКОМ ІНОГОРОДНІХ СТУДЕНТІВ

