
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л  

 

01 липня 2021 р. м. Рівне     № 09 

 

Засідання приймальної комісії 

 

Заступник голови 

приймальної комісії 

– – Р. Павелків  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  

–  

– – В. Левчук  

 

Присутні: 21 член приймальної комісії (список додається). 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1. Про затвердження результату єдиного вступного іспиту з іноземної мови  

вступників, які беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних 

іспитів у закладі вищої освіти (замість ЄВІ) через неможливість створення 

особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми 

потребами за у пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання. 

Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії доц. Левчук В. В.  

 

2. Про хід прийому заяв і документів для участі у творчих конкурсах від осіб, які 

вступають на місця державного замовлення за період з 22.06.21 р. по 01.07.21 р. 

Доповідає: заступник голови відбіркової комісії № 1доц. Гордєєв В.А. 

 

3. Про допуск до участі у творчих конкурсах осіб, які вступають на місця державного 

замовлення та подали відповідні заяви та документи у період з 22.06.21 р. по 

01.07.21 р. (І потік) 

Доповідає: заступник голови відбіркової комісії № 1доц. Гордєєв В.А. 

 

4. Про затвердження розкладів вступних випробувань під час вступної кампанії 2021 р. 

Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії доц. Левчук В. В. 

 

5. Різне. 

5.1. Про затвердження типів шифрів для шифрування екзаменаційних робіт 

учасників творчих конкурсів для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО; для 

шифрування екзаменаційних робіт учасників вступного іспиту з іноземної мови 

замість ЄВІ для здобуття ОС магістра на основі здобутого ОС магістра (ОКР 

спеціаліста); для шифрування особових справ вступників для здобуття ОС 

бакалавра, магістра. 

Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної комісії Слобода О. В. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Про затвердження результату єдиного вступного іспиту з іноземної мови  вступників, які 

беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів у закладі вищої освіти 

(замість ЄВІ) через неможливість створення особливих (спеціальних) умов, що створюються 

для осіб з особливими освітніми потребами за у пунктах проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії доц. Левчук В. В. 
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УХВАЛИЛИ: 

1.1 Взяти до уваги тестовий бал учасника єдиного вступного іспиту з іноземної мови 

Мурдзи Д. Б. 

1.2 Здійснити переведення його у рейтингову оцінку результату учасника єдиного 

вступного іспиту за 200-бальною шкалою та затвердити результат єдиного вступного іспиту 

після оприлюднення Українським центром оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Таблиці 

переведення тестових балів в рейтингову шкалу від 100 до 200 балів. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Про хід прийому заяв і документів для участі у творчих конкурсах від осіб, які 

вступають на місця державного замовлення за період з 22.06.21 р. по 01.07.21 р. 

Доповідає: заступник голови відбіркової комісії № 1доц. Гордєєв В.А. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.1 Інформацію заступника голови відбіркової комісії № 1 доц. Гордєєва В. А. взяти 

до уваги (Додаток 1). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Про допуск до участі у творчих конкурсах осіб, які вступають на місця державного 

замовлення та подали відповідні заяви та документи у період з 22.06.21 р. по 01.07.21 р. (І 

потік) 

Доповідає: заступник голови відбіркової комісії № 1доц. Гордєєв В.А. 

 

УХВАЛИЛИ:  

3.1. Допустити до участі у творчих конкурсах згідно графіка їх проведення (І потік) 

осіб, які вступають на місця державного замовлення та подали відповідні заяви та документи у 

період з 22.06.21 р. по 01.07.21 р. (Додаток 2). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Про затвердження розкладів вступних випробувань під час вступної кампанії 2021 р. 

Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії доц. Левчук В. В. 

 

УХВАЛИЛИ:  

4.1. Затвердити розклади консультацій та вступних випробувань під час вступної 

кампанії 2021 р. (Додаток 3). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

5.1. Про затвердження типів шифрів для шифрування екзаменаційних робіт учасників 

творчих конкурсів для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО; для шифрування 

екзаменаційних робіт учасників вступного іспиту з іноземної мови замість ЄВІ для здобуття 

ОС магістра на основі здобутого ОС магістра (ОКР спеціаліста); для шифрування особових 

справ вступників для здобуття ОС бакалавра, магістра. 

Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної комісії Слобода О. В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

5.1.1. Затвердити типи шифрів для шифрування екзаменаційних робіт учасників 

творчих конкурсів для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО; для шифрування 

екзаменаційних робіт учасників вступного іспиту з іноземної мови замість ЄВІ для здобуття 

ОС магістра на основі здобутого ОС магістра (ОКР спеціаліста); для шифрування особових 

http://osvita.ua/test/test_office/822
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справ вступників для здобуття ОС бакалавра, магістра та абревіатури освітніх програм 

(Додаток 4). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

Заступник голови приймальної комісії      Роман Павелків 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                                Василь Левчук   
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