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Штрімайтіс Оксана Вікторівна
кандидат фармацевтичних наук

проректор з наукової роботи

Комунальний заклад вищої освіти 

«Рівненська медична академія»  

Рівненської обласної ради
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Відокремлений підрозділ 
РОКИТНІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ 
КЗВО «РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ»

Відокремлений підрозділ 
КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ 
КЗВО «РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ»

Відокремлений підрозділ 
ДУБЕНСЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ 
КЗВО «РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ»

ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ 
КЗВО «РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ»
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✓ Фармація, промислова фармація

✓ Стоматологія (Стоматологія; Стоматологія ортопедична)

✓ Медсестринство (Лікувальна справа; Сестринська справа; Акушерська справа)
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ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ КЗВО «РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ»

ПІДГОТОВКА ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИМ СТУПЕНЕМ

«ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР»

226 «Фармація, промислова фармація»

Освітня програма: фармація (асистент фармацевта) 

Форми навчання: денна, заочна

➢ Вступ на основі БЗСО (9 клас)

➢ Вступ на основі ПЗСО (11 клас)

➢ Вступ на основі ОКР «Молодший спеціаліст» 223 «Медсестринство»

221 «Стоматологія»

Освітні програми: стоматологія (гігієніст

зубний); стоматологія ортопедична (технік

зубний)

Форма навчання – денна

➢ Вступ на основі БЗСО (9 клас)

➢ Вступ на основі ПЗСО (11 клас)

223 «Медсестринство»

Освітні програми: лікувальна справа (фельдшер); 

сестринська справа (сестра медична)

Форма навчання – денна

➢ Вступ на основі БЗСО (9 клас)

➢ Вступ на основі ПЗСО (11 клас)
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ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ

«ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР»

Вступ на основі БЗСО (9 класів)

- регіональне замовлення: індивідуальна усна співбесіда* або творчий конкурс «Рисунок»*

- контракт: мотиваційний лист

Вступ на основі ПЗСО (11 класів)

індивідуальна усна співбесіда або творчий конкурс «Рисунок» або результати НМТ або сертифікати ЗНО

(2019, 2020, 2021 роки) з української мови та другий за вибором

- контракт: мотиваційний лист

Вступ на основі ОКР «Молодший спеціаліст»/ОПС «Фаховий молодший бакалавр» - мотиваційний лист, для

вступу на навчання за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», заочна форма навчання

*Для вступу на спеціальність 223 «Медсестринство» індивідуальна усна співбесіда (ІУС) з біології. При вступі на спеціальність 226 «Фармація,

промислова фармація» ІУС з хімії

*Творчий конкурс «Рисунок» проводиться для вступу на спеціальність 221 «Стоматологія»

ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ 

КЗВО «РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ»
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Комунальний заклад вищої освіти 

«Рівненська медична академія»  

Рівненської обласної ради

ПІДГОТОВКА ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ

«БАКАЛАВР»

✓Фармація, промислова фармація

✓Фізична терапія, ерготерапія

✓Технології медичної діагностики та лікування

✓Медсестринство
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Фармація, промислова фармація
Освітня програма: фармація (асистент фармацевта) 

Форми навчання: денна, вечірня

Вступ на основі ПЗСО (11 клас)  Вступ на основі ОКР  «Молодший спеціаліст»

форма навчання – денна                                                     форма навчання – вечірня

термін навчання – 3 роки                                                      термін навчання – 2 роки

регіональне замовлення - 25 місць
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Фізична терапія, ерготерапія
Освітня програма: фізична терапія, ерготерапія

(асистент фізичного терапевта, ерготерапевта) 

Форми навчання: денна

Вступ на основі ПЗСО (11 клас)                         Вступ на основі ОКР  «Молодший спеціаліст» 

термін навчання – 4 роки                                                               термін навчання – 3  роки 

регіональне замовлення - 15 місць                                                    регіональне замовлення - 15 місць
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Технології медичної діагностики та 

лікування
Освітня програма: технології медичної діагностики та лікування (лаборант медичний) 

Форми навчання: денна

Вступ на основі ПЗСО (11 клас)                                Вступ на основі ОКР  «Молодший спеціаліст» 

термін навчання – 4 роки ОПС «Фаховий молодший бакалавр»

регіональне замовлення - 10 місць термін навчання – 2  роки   
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Медсестринство
Освітня програма: медсестринство (сестра медична) 

Форми навчання: денна, вечірня, заочна

Вступ на основі ПЗСО (11 клас)  Вступ на основі ОКР  «Молодший спеціаліст» 

форма навчання - денна ОПС «Фаховий молодший бакалавр»

термін навчання – 4 роки форми навчання: вечірня - термін навчання – 1  рік 

регіональне замовлення - 25 місць                                            заочна - термін навчання – 1 ,5 роки
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Комунальний заклад вищої освіти 

«Рівненська медична академія» 

Рівненської обласної ради

Вступ на основі ПЗСО (11 класів)

-НМТ* або ЗНО (2019, 2020, 2021 роки), мотиваційний лист

Вступ на основі ОКР «Молодший спеціаліст»/ ОПС «Фаховий молодший бакалавр»

- регіональне замовлення: НМТ з української мови та математики або ЗНО (2019, 2020, 2021

роки) з української мови та математики

- контракт: НМТ з української мови та математики або історії України або ЗНО (2019, 2020,

2021 роки) з української мови та будь-якого іншого предмету за вибором, мотиваційний лист

*НМТ-національний мультипредметний тест з української мови, математики, історії України

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ

«БАКАЛАВР»
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Позааудиторне життя студентів___________________________________________
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Чому саме 

КЗВО «Рівненська медична академія»?

✓76-річний вузькоспеціалізований досвід

✓Велика кількість місць регіонального замовлення

✓Наші випускники - конкурентоспроможні

високооплачувані фахівці

✓Переваги ступеневої освіти
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Чому саме 

КЗВО «Рівненська медична академія»?

✓Післядипломна освіта усіх спеціалістів медичної та

фармацевтичної галузей

✓КЗВО «Рівненська медична академія» - Провайдер

Системи БПР МОЗ України

✓Потужна спеціалізована матеріально-технічна база

✓Викладачі – практикуючі фахівці

✓Студентоорієнтоване навчання

✓Насичене студентське життя



РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА 
АКАДЕМІЯ

ДОЄДНУЙСЯ ДО НАШОЇ ГРУПИ

ЗАВІТАЙ НА НАШ ОФІЦІЙНИЙ САЙТ

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ  
33018 Україна, м. Рівне, вул. М.Карнаухова, буд. 53       

(097) 218-36-85    (063) 832-15-75    (066) 490-64-

59

ПІДПИШИСЯ НА НАС
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МИ ЗАВЖДИ ВІДКРИТІ ДЛЯ ВАС!


