
Особливості вступної 
кампанії 2022 в 
Національний 
фармацевтичний 
університет 
для  вступників  на  основі  повної
загальної середньої  освіти

Національний фармацевтичний 
університет

#НФаУ_start



1Перелік 
спеціальностей та 
освітніх програм



ПОВНА ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Спеціальності Освітні програми

Другий рівень (магістерський)

226 Фармація, промислова 
фармація

Фармація
Клінічна фармація
Технології парфумерно-косметичних
засобів
Технології фармацевтичних препаратів

211 Ветеринарна медицина Хвороби дрібних домашніх тварин

Перший рівень (бакалаврський)

073 Менеджмент Менеджмент

162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнологія

224 Технології медичної
діагностики та лікування

Лабораторна діагностика

227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична терапія

Прийом вітчизняних громадян



Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

Освітня програма 

«Фармація»

Освітній ступінь 
«магістр»

#НФаУ_start
Вступ 2022

Опис освітньої 
програми 
https://bit.ly/3zikDQs

Кваліфікація 
«фармацевт»

Форми та терміни 
навчання
- денна, 4 р. 10 міс.
- заочна, 5 р. 6 міс. 

Обсяг освітньої 
програми 
300 кредитів ЄКТС

Державне замовлення
95 місць

Вартість навчання у 2022 р.
- денна, 29 900 грн
- заочна, 19 900 грн
Форми оплати: щомісяця або посеместрово, або за рік

Вступні випробування
1. ТІЛЬКИ результати Національного 
мультипредметного тесту
або результати ЗНО (2019-2021)
2. Мотиваційний лист

https://bit.ly/3zikDQs


Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

Освітня програма 

«Клінічна 
Фармація»
Освітній ступінь «магістр»

#НФаУ_start
Вступ 2022

Освітній ступінь 
«магістр»

Опис освітньої 
програми 
https://bit.ly/3GTd0S2

Кваліфікація 
«фармацевт клінічний»

Форми та терміни 
навчання
- денна, 4 р. 10 міс.
- заочна, 5 р. 6 міс. 

Обсяг освітньої 
програми 
300 кредитів ЄКТС

Державне замовлення
5 місць

Вартість навчання у 2022 р.
- денна, 29 900 грн
- заочна, 19 900 грн
Форми оплати: щомісяця або посеместрово, або за рік

Вступні випробування
1. ТІЛЬКИ результати Національного 
мультипредметного тесту
або результати ЗНО (2019-2021)
2. Мотиваційний лист

https://bit.ly/3GTd0S2


Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

Освітня програма 

«Технології 
парфумерно-
косметичних 
засобів»
Освітній ступінь «магістр»

#НФаУ_start
Вступ 2022

Освітній ступінь 
«магістр»

Опис освітньої 
програми 
https://bit.ly/3zkPufa

Кваліфікація 
«фармацевт 
косметолог»

Форми та терміни 
навчання
- денна, 4 р. 10 міс.
- заочна, 5 р. 6 міс. 

Обсяг освітньої 
програми 
300 кредитів ЄКТС

Державне замовлення
-

Вартість навчання у 2022 р.
- денна, 29 900 грн
- заочна, 25 900 грн
Форми оплати: щомісяця або посеместрово, або за рік

Вступні випробування
1. ТІЛЬКИ результати Національного 
мультипредметного тесту
або результати ЗНО (2019-2021)
2. Мотиваційний лист

https://bit.ly/3zkPufa


Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

Освітня програма 

«Технології 
фармацевтичних 
препаратів»

Освітній ступінь «магістр»

#НФаУ_start
Вступ 2022

Освітній ступінь 
«магістр»

Опис освітньої 
програми 
https://bit.ly/3NrmUNo

Кваліфікація 
«інженер-технолог»

Форми та терміни 
навчання
- денна, 4 р. 10 міс.
- заочна, 5 р. 6 міс. 

Обсяг освітньої 
програми 
300 кредитів ЄКТС

Державне замовлення
5 місць

Вартість навчання у 2022 р.
- денна, 19 900 грн
- заочна, 13 200 грн
Форми оплати: щомісяця або посеместрово, або за рік

Вступні випробування
1. ТІЛЬКИ результати Національного 
мультипредметного тесту
або результати ЗНО (2019-2021)
2. Мотиваційний лист

https://bit.ly/3NrmUNo


Спеціальність 211 Ветеринарна медицина

Освітня програма 

«Хвороби дрібних 
домашніх 
тварин»

Освітній ступінь «магістр»

#НФаУ_start
Вступ 2022

Освітній ступінь 
«магістр»

Опис освітньої 
програми 
https://bit.ly/3aAWoCM

Кваліфікація 
«лікар ветеринарної 
медицини»

Форми та терміни 
навчання
- денна, 5 р. 10 міс.. 

Обсяг освітньої 
програми 
360 кредитів ЄКТС

Державне замовлення
-

Вартість навчання у 2022 р.
- денна, 22 800 грн

Форми оплати: щомісяця або посеместрово, або за рік

Вступні випробування
1. ТІЛЬКИ мотиваційний лист

https://bit.ly/3aAWoCM


Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія

Освітня програма 

«Біотехнологія»
Освітній ступінь «бакалавр»

#НФаУ_start
Вступ 2022

Освітній ступінь 
«бакалавр», 
«магістр»

Опис освітньої 
програми 
https://bit.ly/3arKPxw

Кваліфікація 
«бакалавр з 
біотехнологій та 
біоінженерії»

Форми та терміни 
навчання
- денна, 3 р. 10 міс.
- заочна, 4  р. 6 міс. 

Обсяг освітньої 
програми 
240 кредитів ЄКТС

Державне замовлення
-

Вартість навчання у 2022 р.
- денна, 18 900 грн
- заочна, 12 200 грн
Форми оплати: щомісяця або посеместрово, або за рік

Вступні випробування
1. ТІЛЬКИ Мотиваційний лист

https://bit.ly/3arKPxw


Спеціальність 
224 Технології медичної діагностики та лікування

Освітня програма 

«Лабораторна 
діагностика»
Освітній ступінь «бакалавр»

#НФаУ_start
Вступ 2022

Освітній ступінь 
«бакалавр», 
«магістр»

Опис освітньої 
програми 
https://bit.ly/3aN0pEh

Кваліфікація: 
лаборант (медицини)

Форми та терміни 
навчання
- денна, 3 р. 10 міс.

Обсяг освітньої 
програми 
240 кредитів ЄКТС

Державне замовлення
10 місць

Вартість навчання у 2022 р.
- денна, 18 900 грн

Форми оплати: щомісяця або посеместрово, або за рік

Вступні випробування
1. ТІЛЬКИ результати Національного 
мультипредметного тесту
або результати ЗНО (2019-2021)
2. Мотиваційний лист

https://bit.ly/3aN0pEh


Спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія

Освітня програма 

«Фізична 
терапія»

Освітній ступінь «бакалавр»

#НФаУ_start
Вступ 2022

Освітній ступінь 
«бакалавр»

Опис освітньої 
програми 
https://bit.ly/3auq1FA

Кваліфікація 
«бакалавр фізичної 
терапії»

Форми та терміни 
навчання
- денна, 3 р. 10 міс.

Обсяг освітньої 
програми 
240 кредитів ЄКТС

Державне замовлення
10 місць

Вартість навчання у 2022 р.
- денна, 25 900 грн

Форми оплати: щомісяця або посеместрово, або за рік

Вступні випробування
1. ТІЛЬКИ результати Національного 
мультипредметного тесту
або результати ЗНО (2019-2021)
2. Мотиваційний лист

https://bit.ly/3auq1FA


Спеціальність 073 Менеджмент

Освітня програма 

«Менеджмент»

Освітній ступінь «бакалавр»

#НФаУ_start
Вступ 2022

Освітній ступінь 
«бакалавр»

Опис освітньої 
програми 
https://bit.ly/3Q6518i

Кваліфікація 
«бакалавр 
менеджменту»

Форми та терміни 
навчання
- денна, 3 р. 10 міс.
- заочна, 3 р. 10 міс. 

Обсяг освітньої 
програми 
240 кредитів ЄКТС

Державне замовлення
-

Вартість навчання у 2022 р.
- денна, 19 900 грн
- заочна, 13 200 грн
Форми оплати: щомісяця або посеместрово, або за рік

Вступні випробування
1. ТІЛЬКИ результати Національного 
мультипредметного тесту
або результати ЗНО (2019-2021)
2. Мотиваційний лист

https://bit.ly/3Q6518i


2Календар
Вступної кампанії 2022



Подання електронної заяви, вступник повинен зареєструватися
на інтернет-сайті https://vstup.edbo.gov.ua/

Календар вступної кампанії 20222

Реєстрація електронних 
кабінетів вступників

Завершення

1 липня по 31 жовтня

01 вересня

20 вересня

Початок прийому 
електронних заяв

Аби не пропустити, додавай до Google Calendar 

https://vstup.edbo.gov.ua/


Мотиваційний лист
Мотиваційний лист вступника повинен містити такі складові частини: 
1. Вступ:

a. звертання;
b. коротка інформація про себе.

2. Основна частина:
a. досягнення у навчанні;
b. причини обрання спеціальності;
c. обізнаність з навчальною програмою, викладацьким складом, можливостями, які дає
університет та ін.

3. Висновки.
Основну частину можна впорядковувати за власним баченням, однак бажано щоб вона 
містила:

▪ кар’єрні прагнення або кар’єрний план за обраною освітньою програмою;
▪ навички, знання, особистісні якості, які можуть допомогти досягти успіху в обраній
сфері, та яким чином обрана освітня програма допоможе розвинути ці якості.

Мотиваційний лист повинен відповідати вимогам, що ставляться до 
ділових листів:
▪ зміст повинен бути лаконічним. Тільки важливі деталі, факти, цифри; 
чітка структура спростить прочитання листа. Заздалегідь продуманий план 
дозволить конкретно вказати на значущі аспекти проблеми. Для спрощення
читання бажано розбивати текст на абзаци, кожен з яких має містити певну
концепцію;
▪ неприпустимість емоцій. Лист не повинен мати емоційного відтінку, 
треба прагнути стриманості, розважливості, серйозності, практичності; 
▪ простота у викладі, яка дасть адресату можливість швидко зрозуміти
зміст прочитаного; 
▪ неприпустима наявність орфографічних і стилістичних помилок; 
▪ неприпустимо використання нецензурної лексики та образливих
виразів. 



3.210.35*П1 3.210.4*П2 3.210.25*П3

де: 
П1 – оцінки мультипредметного тесту з української мови
П2 – оцінки мультипредметного тесту з математики
П3 – оцінки мультипредметного тесту з історії України

КБ =

Спеціальності 226 Фармація, промислова фармація, 
224 Технології медичної діагностики та лікування, 

227 Фізична терапія, ерготерапія, 
073 Менеджмент

КОНКУРСНИЙ БАЛ 



Інформація щодо вступної кампанії 
2022 на офіційному сайті НФаУ

Контакти приймальної комісії
Офіційний сайт: www.nuph.edu.ua
E-mail: abitur@nuph.edu.ua

Контакти: 050 507 02 40 
Viber: 067 191 02 31 

Telegram: @nuph_abiturient
Instagram: nuph.abiturient
Facebook: nuph.abiturient

https://nuph.edu.ua/vstup-na-bazi-
povnoi-zagalnoi-serednoi-osviti/

mailto:abitur@nuph.edu.ua
https://nuph.edu.ua/vstup-na-bazi-povnoi-zagalnoi-serednoi-osviti/

