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ПОРЯДОК ЩЕННИИ:

1. Про проведення lтеревiрки щодо знання законодавства УкраТни у сферi
загальноi середньоi освiти кандидатом на посаду директора Люботинськоi
загалъноосвiтньоi школи I-Ш ступенiв JYs 3 ЛюботинськоТ MicbKoT ради
XapKiBcbKoi областi.
2. Про проведення перевiрки професiйних компетентностей шляхом
письмового вирiшення ситуацiйного завдання кандидатом на посаду
директора Люботинськоi загальноосвiтньоi школи I-Ш ступенiв М 3

Люботинсъкоi MicbKoT ради XapKiBcbKoi областi.
З. Про проведення вiдкритоТ публiчноТ презентацiТ перспективного плану
розвитку закладу загальноi середньоI освiти кандидатом на посаду директора
Люботинськоi заг€шъноосвiтнъоi школи I-III стчпенiв м З Люботинськоi
MicbKoT ради ХаркiвсъкоТ областi.
4. Про результати проведення конкурсу на посаду директора ЛюботинсъкоТ
загалъноосвiтньоi школи I-III ступенiв J\b 3 Люботинськоi мiсъкоi ради
Харкiвськоi областi.

1. СЛУХАЛИ: Рубана В.В., голову KoMicii, який з€Iзначив, що сьогоднi
проходить друге засiдання конкурсноi KoMiciT, та оголосив порядок денний.

Також Вячеслав Валерiйович повiдомив, що у зв'язку iз знаходженням у
вiдпустцi на засiданнi конкурсноi KoMiciT вiдсутнiй секретар KoMiciT
Стрiлець В.В. та запропонував вiдповiдно до п. 8 Положення про конкурс на
посаду директора закладу заг€Lльноi середньоi освiти м. Люботина у новiй
редакцii, затвердженого рiшенням LXXXIX сесii ЛюботинськоТ MicbKoi ради
VII скликання вiд 28 липня 2020 року J\b 293 (далi - Положення), обрати з
числа членiв конкурсноi KoMicii секретаря засiдання.
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Сайко Т.П., яка запропонувала
засiдання Малiка Володимира Геннадiйовича.
Голова KoMiciT Рубан В.В. запропонував членам
проголосувати за дану пропозицiю.

обрати секретарем

конкурсноТ KoMicii

Голосувалu: кЗа> - 7 кПроmч> - 0 <Уmрuлtалuсь> - 0

ВИРIШИЛИ:
Обрати секретарем засiдання члена конкурсноi KoMicii Малiка В.Г.

виступилиз Малiк В.г.. секретар засiдання, який зазначив, що
вiдповiдно до п. 16 Положення перелiк питань для rrеревiрки законодавства у
сферi загальноI середньоi освiти був сформований на ocнoBi Примiрного
перелiку питанъ, затвердженого нак€}зом MiHicTepcTBa освiти Украiни вiд
\9.05.2020 Ns 654 кЩодо примiрного перелiку питань>. Формою перевiрки
знання законоцавства с письмове тестування, яке вiдбуваеться з
використанням тестових завданъ. Загальний обсяг (кiлькiсть) тестових
завдань - 50.

Було повiдомлено про критерii оцiнювання питань щодо знання
ЗакоНодавства. Кожне питання передбачае три варiанти вiдповiдi, один з яких
е Правильним. У разi обрання кандидатом бiлъш як одного BapiaHTa вiдповiдi
тестове питання вважаеться неправильно розв'язаним. Для визначеннlI
результатiв письмового тестування використовуетъся така система: за кожну
правилъну вiдповiдь виставляеться 1 бал. Максималъна кiлькiсть балiв, яку
може набрати кандидат - 50 балiв. TepMiH виконання письмового завдання -
45 хвилин. Результати тестування вважаються позитивними, якщо учасник
набрав пороговий рiвенъ балiв (70%).

Кандидату на посаду директора Iftоботинськоi загальноосвiтньоТ школи
I-III ступенiв J\Гs З Мельник Н.О. було запропоновано для опрацювання 50
тестових завдань.

Запропоновано членам конкурсноi KoMicii взяти у{асть у перевiрцi
Завдань, пiдбити пiдсумки ix виконання та оголосити заг€шъну кiлъкiсть
балiв, набраних кандидатом . на посаду директора Люботинськоi
загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв Ns 3 Мельник Н.О.

За виконання тестових завдань оголошено загальну кiлькiсть балiв - 49
балiв, набраних кандидатом на посаду директора Люботинськоi
загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв М 3 Мельник Н.О.

Голосувалu: кЗа> - 7

ВИРIШИЛИ:

кПроmu> - 0 <Уmрuлtалuсь> - 0

Оголошену заг€шьну кiлькiсть балiв - 49 балiв, набраних кандидатом на
ПосаДУ Директора Люботинсъкоi заг€L[ьноосвiтньоi школи I-III ступенiв
J\Ъ З Мельник Н.О. взяти до вiдома та врахувати пiд час визначення
переможця конкурсу.
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2, СЛУХАЛИ: Рубана В.В., голову конкурсноi KoMlCll- який
запропонував Малiку В.Г., секретарю засiдання, ознайомити присутнiх з
критерiями оцiнювання ситуацiйних завдань для кандидатiв на посаду
директора закладу загаJIьIлоТ середньоТ освiти м. Люботина.

ВИСТУПИЛИz - Малiк В.Г., секретар засiдання, який повiдомив, що
ситуацiЙнi завдання дiбрано з метою оцiнювання наявних або потенцiйних
професiйних компетентностей. Ситуацiйнi завдання розв'язуються письмово.
Кандидат розв'язуе одне iз п'яти завдань. Для оцiнювання результатiв
розв'язання ситуацiйного завдання використовуеться така система: 10 балiв
виставляеться кандидатам, якi виявили глибокi знання та успiшно
розв'язали ситуацiйне завдання; 5 балiв виставляеться кандидатам, якi
розв'язали ситуацiЙне завдання в обсязi, достатньому для подальшоi роботи;
0 балiв виставляеться кандидатам, якi не розв'язали ситуацiйне завдання в

установлений строк" Максимальна кiлькiсть балiв 10 балiв. TepMiH
виконанняписьмового завдання * 45 хвилин.

Визначення,Результатiв розв'язання ситуацiйних завдань здiйснюеться
кожним членом конкурсноi KoMiciT iндивiдуально. Остаточною оцiнкою у
балах за розв'язання ситуацiйного завдання е середне арифметичне значення
iндивiдуальних оцiнок членiв конкурсноТ KoMicii.

Кандидату на посаду директора Люботинськоi загальноосвiтньоi школи
I-III ступенiв М 3 Мельник Н.О. було запропоновано обрати один iз BapiaHTiB
ситуацiЙного завдання, оголосити Його номер та приступити до розв'язаннrI
завдання. Також було запропоновано BciM членам конкурсноi KoMicii
заповнити протоколи оцiнювання розв'язання ситуацiйного завдання.л.Згiдно з узагальненим протоколом оцiнювання розв'язання ситуацiйного
завдання кандидату на посаду директора Люботинськоi загальноосвiтньоi
школи I-III ступенiв JYs 3 Мельник Н.О. виставлено загальну кiлькiсть балiв -
70 балiв та середнiй бал - 10 балiв.

ГоLlосувалu." <За> - 7 кПроmu> - 0 <Уmрuл,tа_пuсь>> - 0

ВИРIШИЛИ:
Затвердити узагчшьнений протокол оцiнювання розв'язання ситуацiйного
завдання iз загальною кiлъкiстю балiв - 70 балiв та середнiм балом - 10
балiв, набраних кандидатом на посаду директора Люботинськоi
заг€шIьноосвiтньоТ школи I-III ступенiв }lb 3 Мельник Н.О. Результати взяти
до вiдома та врахувати пiд час визначення переможця конкурсу.

3. СЛУХАЛИ: Рубана В.В., голову KoMiciI, який зазначив, що вiдповiдно до
п.16 Положення конкурсна комiсiя заслуховуе на засiданнi публiчну та
вiдкриту црезентацiю 1..rасника конкурсу, проводить з ним спiвбесiду та
враховуе вiдповiднiстъ встановленим вимогам.

ВИСТУПИЛИz Малiк В.Г.. секретар засiдання, який з€вначив, що вiдповiдно
до Положення оцiнювання вiдкритоi та гryблiчнОi презентацiТ здiйснюеться за
критерiями (за ступенем вираженостi вiд 0 до 5 балiв).
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Презентацiя, виконана будь-якою мовою, KpiM украТнськоТ, оцiнtосться як
ТаКа, Що не вiдповiдае вимогам - 0 балiв. Максимально можлива кiлькiсть
балiв - 40 балiв. На конкурсну пропозицiю вiдводиться час до 15 хвилин.

Членам конкурсноi KoMiciT було повiдомлено, що критерii оцiнювання
вiдкритоТ публiчноi презентацii вiдображенi у протоколi оцiнювання, з якими
кожен буд. працювати iндивiдуально. YciM членам конкурсноi KoMiciT роздано
протоколи оцiнювання вiдкритоi публiчноi презентацiТ.

Кандидату на посаду директора JIюботинськоi загальноосвiтньоi школи
I-III ступенiв Jrlb 3 Мельник Н.О. було запропоновано виступити з вiдкритою
публiчною презентацiею rтерспективного плану розвитку закладу загальноi
середньоТ освiти.

Пiсля цього у обговореннi вiдкритоi публiчноi презентацii взяли )п{асть
члени конкурсноТ KoMicii

Було запропоновано членам конкурсноi KoMicii заповнити наданi
протоколи, пiдбити пiдсумки оцiнювання вiдкритоТ публiчноi презентацii та
оголосити загаJIьну кiлькiстъ балiв та середнiй бал, набраних кандидатом IIа
посаду директоilа Люботинськоi загаJIьноосвiтньоi школи I-III ступенiв J\Гs 3

Мельник н.о.
Згiдно з узагzLпьненим протоколом оцiнювання вiдкритоТ публiчноi

презентацii кандидату на посаду директора ЛюботинсъкоТ загальноосвiтньоТ
школи I-III ступенiв J\Гэ З Мельник Н.О. виставлено загальну кiлькiсть балiв -
279 балiв та середнiй бал -З9,9 балiв.

Голосувалu: кЗа>l - 7 кПроmu> - 0 кУmрuмалuсь> - 0

ВИРIШИЛИ:
Оголошену загальну кiлькiсть балiв - 279 балiв та середнiй бал - З9,9 балiв,
набраних кандидатом на посаду директора Jftоботинсъкоi загzlпьноосвiтнъоi
школи I-III ступенiв J\Гs 3 Мельник Н.О., взяти до вiдома та врахувати пiд час
визначення переможця конкурсу.

4. СЛУХАЛИ: Рубана В.В", голову KoMicii, який зазначив, що вiдповiдно до
п.16, п.I7 Положення пiсля завершення конкурсного вiдбору необхiдно
визначити переможця конкурсу на посаду директора JIrоботинськоТ
загаJчьноосвiтньоi школи I-Ш ступенiв J\b З Люботинськоi MicbKoi ради
XapKiBcbKoi областi.

ВИСТУПИЛИ: Малiк В.Г.. секретар засiдання, який. повiдомив, що за

результатами конкурсного вiдбору кандидатом на посаду директора
ЛюботИнськоi загаJIьноосвiтньоi школи I-III ступенiв Ns 3 Мельник Н.О.
набрано загальну кiлькiсть балiЁ - 98,9 балiв (з них: 49 балiв за знання
законодавства Украiни у сферi загаllьноi середньоi освiти; 10 балiв за

розв'язання ситуацiйного завдання та З9,9 балiв за проведення вiдкритоТ
публiчноТ презентацii).

Члени конкурсноТ KoMicii взяли участь у обговореннi щодо вiдповiдностi
конкурсноТ пропозицii учасника конкурсу Мельник Н.О. встановленим
вимогам. Визначена загапьна кiлькiсть балiв, набраних за результатами
конкурсного вiдбору кандидатом на посаду директора Люботинськоi
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загаJIьноосвiтнъоi школи I-III ступенiв J\Гs З Мельник Н.О., дас пiдстави
визначити iT переможцем конкурсу на посаду директора Люботинсъкоi
загаJIьноосвiтньоi школи I-III ступенiв J\Ъ 3 Люботинськоi MicbKoi ради
XapKiBcbKoT областi.

Також було зазначено, що вiдповiдно до п. 20 Положення трудовий
договiр з переможцем конкурсу укпадастъся на шiсть poKiB на пiдставi

рiшення конкурсноi KoMicii. Пiсля закiнчення строку, на який укладено
строковий трудовий договiр, труловi вiдносини припинlIються на не можутъ
бути продовженi на невизначений строк.

Членам конкl,рсноТ KoMicii було запропоновано проголосувати за це
рiшення.

I-олосувалu: кЗа>- 7 кПроmч>- 0 кУmрч.л,tалuсь> - 0

ВИРIШИЛИ:
4.|. Конкурсна, пропозицiя кандидата на посаду директора ЛюботинськоТ
загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв Jф З Мельник Н.О. вiдповiДас
встановленим вимогам згiдно з Положенням про конкурс на посаду
директор а закладу з агаJIьноТ середньоi освiти.
4.2. Визнати Мельник Н.О. переможцем конкурсу на посаду директора
ЛюботинськоТ загаJIьноосвiтньоi школи I-III ступенiв JYs З Люботинськоi
мiсъкоi ради XapKiBcbKoi областi.
4.3. Визначити TepMiH перебування переможця конкурсу на посадi директора
Люботинськоi загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв JYs 3 Мелъник Н.О.
шiсть poKiB.
4.4. Щоручити секретарю засiдання Малiку В.Г. оприлюднити на веб-сайтi
ЛюботинськоТ MicbKoi ради протокол вiд 04.11.2020 року J\Гч 2 засiдання
конкурсноi KoMiciT та iнформацiю про резулътати конкурсу на посаду
директора JIrоботинськоi загальноосвiтньоi школи I-III ступенiв JVs 3.

TepMiH: 05.11 .2020
4.5. Надати до вiддiлу освiти ЛюботинсъкоТ мiськоi ради рiшення конкурсноТ
KoMiciT для проведення конкурсу на посаду директора IIюботинсъкоТ
заг€шьноосвiтньоi школи I-III ступенiв J\b З Люботинськоi MicbKoT ради
XapKiBcbKoT областi про визlщ#, Мельник Н.О. переможцем конкурсу.

TepMiH: до 07.I|.2020
голова koMicii Рчбан

Секретар засiдання

Р.С.Загнойко

B.I. Гречко

В.В.Стрiлецъ

Н.О.Бутенко

В.Г. Малiк

О.С. Кондратенко

k.:lz л"]\4.романченко

Т.П.Сайко


