ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ
РІВНЕНСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ
АКАДЕМІЇ

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ

Вступ на основі
БЗСО (9 класів)

1.ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ

За наявності паспорту громадянина України у формі IDкартки, потрібна копія
картки з обох сторін та витяг з реєстру про реєстрацію місця проживання.
Вступниками, яким виповнюється 14 років після 01 квітня 2021 року, подається
копія свідоцтва про народження

2.ДОКУМЕНТ ПРО БАЗОВУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ

Зробити ксерокопію документу про базову загальну середню освіту та
додаток до нього

3.ОБЛІКОВА КАРТКА ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ
1234567890

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

4.ФОТОКАРТКИ

5.ПАПКА ТА КОНВЕРТИ

8 фотокарток
розміром 3х4

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

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ
КЗВО «РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ»

м. Рівне, вул. М.Карнаухова, буд. 53
(0362) 635534
(0362) 400467

ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ
РІВНЕНСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ
АКАДЕМІЇ

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ

Вступ на основі
ПЗСО (11 класів)

1.ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ

За наявності паспорту 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 нього

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

1234567890

5.ПРИПИСНЕ СВІДОЦТВО

Копія документу для вступників чоловічої статі

7.ПАПКА ТА КОНВЕРТИ

6.ФОТОКАРТКИ

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

8 фотокарток
розміром 3х4

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 як електронно так і у паперовому вигляді.
За наявності пільг – необхідно подати до приймальної комісії оригінали документів , які
підтверджують їх наявність
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ
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ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ
РІВНЕНСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ
АКАДЕМІЇ

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТВОРЧИЙ КОНКУРС «ЛІПЛЕННЯ»

При вступі на навчання до фахового медичного коледжу КЗВО «Рівненська
медична академія» за спеціальністю «Стоматологія», спеціалізаціями
«Стоматологія», «Стоматологія ортопедична» на основі базової та повної
загальної середньої освіти – передбачено творчий конкурс «Ліплення». Конкурс
проводиться з метою визначення рівня знань та мануальних навичок з
предметів загальноосвітньої школи (геометрії та образотворчого мистецтва).
РЕГЛАМЕНТ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ «ЛІПЛЕННЯ»
Вступне випробування проводиться протягом 3-х годин згідно
розкладу вступних іспитів фахового медичного коледжу КЗВО
«Рівненська медична академія». Конкурсна екзаменаційна
комісія в складі викладачів стоматологічних дисциплін
фахового медичного коледжу КЗВО «Рівненська медична
академія» (2 чол.) оцінює роботи згідно з критеріями.
Ознайомитися з програмою творчого конкурсу «Ліплення»
можна на сторінці «Абітурієнту», офіційного сайту КЗВО
«Рівненська медична академія»

МАТЕРІАЛИ ТА ІНСТРУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ
ДЛЯ УЧАСТІ У ВСТУПНОМУ ВИПРОБУВАННІ




Пластилін - 1 упаковка
Моделювальні інструменти (стеки, шпатель, лінійка)
Дощечка 20x40 см завбільшки
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