
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА  
АКАДЕМІЯ ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ                                                                                                                     м. Рівне, вул. М.Карнаухова, буд. 53        
КЗВО «РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ»                                                                 (0362) 635534          (0362) 400467  

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ Вступ за 

сертифікатами ЗНО 

1.ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ 

За наявності документу у формі книжечки, необхідно зробити ксерокопії першої, 
другої сторінок та сторінки, яка містить інформацію про приписку. 
Якщо паспорт громадянина України у формі IDкартки, потрібна копія картки з обох 
сторін та витяг з реєстру про реєстрацію місця проживання. 

2.ДОКУМЕНТ ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ 

Зробити ксерокопію документу про повну загальну середню освіту та додаток до 
атестату 

3.СЕРТИФІКАТ ЗНО 
Зробити ксерокопію сертифікату. Роздрукувати інформаційну картку 
(роздруковується з особистої сторінки вступника за посиланням: testportal.gov.ua) 

4.ОБЛІКОВА КАРТКА ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ 

Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду або документ, який 
завіряє його відсутність 

5.ПРИПИСНЕ СВІДОЦТВО АБО ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК 

Копія документу для вступників чоловічої статі 

1234567890 

6.ФОТОКАРТКИ 

8 фотокарток 
розміром 3х4 

7.ПАПКА ТА КОНВЕРТИ 

1 картонна папка на завʼязках 
та 2 конверти з дійсними 
марками по Україні 

8.СІЛЬСЬКИЙ КОЕФІЦІЄНТ 

Довідка за формою 13 про реєстрацію у сільській місцевості (для абітурієнтів 
із сільської місцевості) 

Копії вказаних документів приймаються приймальною комісією за наявності підтверджуючих 
оригіналів. Заява (заяви) для участі у конкурсі подається електронно через особистий кабінет 
вступника та у паперовому вигляді у випадках передбачених Правилами прийому. За наявності 
пільг – необхідно подати до приймальної комісії оригінали документів , які підтверджують їх 
наявність  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА  
АКАДЕМІЯ ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ                                                                                                                     м. Рівне, вул. М.Карнаухова, буд. 53        
КЗВО «РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ»                                                                 (0362) 635534          (0362) 400467  

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ Вступ на основі 
освітньо-

кваліфікаційного рівня 

«Молодший 

спеціаліст» 

1.ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ 
За наявності документу у формі книжечки, необхідно зробити ксерокопії першої, 
другої сторінок та сторінки, яка містить інформацію про приписку. 
Якщо паспорт громадянина України у формі IDкартки, потрібна копія картки з обох 
сторін та витяг з реєстру про реєстрацію місця проживання. 

2.ДОКУМЕНТ ПРО ОТРИМАННЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ 
Зробити ксерокопію диплому та додатку до нього 

3.СЕРТИФІКАТ ЗНО З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
Зробити ксерокопію сертифікату. Роздрукувати інформаційну картку 
(роздруковується з особистої сторінки вступника за посиланням: testportal.gov.ua) 

4.ОБЛІКОВА КАРТКА ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ 

Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду або документ, який 
завіряє його відсутність 

5.ПРИПИСНЕ СВІДОЦТВО АБО ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК 

Копія документу для вступників чоловічої статі 

1234567890 

6.ФОТОКАРТКИ 

8 фотокарток 
розміром 3х4 

7.ПАПКА ТА КОНВЕРТИ 

1 картонна папка на завʼязках 
та 2 конверти з дійсними 
марками по Україні 

8.СІЛЬСЬКИЙ КОЕФІЦІЄНТ 

Довідка за формою 13 про реєстрацію у сільській місцевості (для абітурієнтів 
із сільської місцевості) 

Копії вказаних документів приймаються приймальною комісією за наявності підтверджуючих 
оригіналів. Заява (заяви) для участі у конкурсі подається у паперовому вигляді. За наявності пільг 
– необхідно подати до приймальної комісії оригінали документів , які підтверджують їх наявність  


