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Місцезнаходження юридичної особи:  

№ з/п Шифр галузі 

знань

Назва галузі знань Код  

спеціальності 

Найменування 

спеціальності 

Ліцензований 

обсяг                  

(на одному 

курсі (році 

навчання)

Можливість 

здійснювати 

підготовку іноземців 

та осіб без 

громадянства  

(так/ні)

Номер рішення за кожною 

спеціальністю за освітньо-

кваліфікаційним рівнем 

молодший спеціаліст або або

рішення за кожною 

спеціальністю  у сфері фахової 

передвищої освіти прийнятого 

у 2018, 2019 роках (наказ 

МОН, в якому приймалося 

рішення до даної  

спеціальності)

 (наказ МОН, в якому 

приймалося рішення до даної  

спеціальності) 

1
22 Охорона здоров’я 223 Медсестринство 210 ні

Наказ МОН від 14.01.2020 № 

14-л

2
22 Охорона здоров’я 226

Фармація, 

промислова 

фармація

180 ні

Наказ МОН від 14.01.2020 № 

14-л

3

22 Охорона здоров’я 221 Стоматологія 70 ні

Наказ МОН від 14.01.2020 № 

14-л

25833244

1 22 Охорона здоров’я 223 Медсестринство 120 ні
Наказ МОН від 19.12.2019 № 

1015-л

43192086

1 22 Охорона здоров’я 223 Медсестринство 90 ні
Наказ МОН від 09.01.2020 № 

5-л

2 22 Охорона  здоров’я 221 Стоматологія 60 ні
Наказ МОН від 09.01.2020 № 

5-л

Місце провадження освітньої діяльності:

найменування юридичної особи

Комунальний заклад вищої освіти «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради

найменування відокремленого підрозділу юридичної особи

Відокремлений підрозділ «Рокитнівський медичний коледж» комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради

Дата і номер попередніх рішень МОН:

Наказ МОН від 09.01.2020 № 5-л

Наказ МОН від 14.01.2020 № 14-л

33018, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ КАРНАУХОВА, будинок 53

Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності 

у сфері фахової передвищої освіти

 Відокремлений підрозділ «Костопільський медичний коледж Комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія» Рівненської 

обласної ради»

(місцезнаходження: 35000, Рівненська обл., Костопільський район, місто Костопіль, ВУЛ.ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 18)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

Ідентифікаційний код: 

Комунальний заклад вищої освіти «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради

ідентифікаційний 

код

Для  відокремлених структурних підрозділів

Підготовка фахівців у сфері фахової передвищої освіти за переліком постанови КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266 

35000, Рівненська обл., м. Костопіль,  вул.. М.Грушевського, 18 

Підготовка фахового молодшого бакалавра

33018, м. Рівне, вул. Карнаухова,53

Відокремлений підрозділ «Костопільський медичний коледж Комунального закладу вищої освіти 

«Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради»

34200 Рівненська область, Рокитнівський район, смт. Рокитне, вул. Незалежності,8

Наказ МОН від 19.12.2019 № 1015-л

ідентифікаційний 

код

Підготовка фахового молодшого бакалавра

Відокремлений підрозділ «Рокитнівський медичний коледж» Комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія» Рівненської 

обласної ради  (місцезнаходження: 34200, Рівненська обл., Рокитнівський район, селище міського типу Рокитне, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 

будинок 8)


