
ПРОТОКОЛ NЬ 2

засiдання конкурсноi koMicii для проведення конкурсу на посаду директора

люботинськоi гiмназii J\ъ 5 Люботинськот мiсъкоi Ради xapkiBcbkoi областi

03.03.2021 року м. Люботин

Пp1,1cymHi:
Голова KoMicii'- Рубан Вячеслав Валерiйовuч
Секреmар Koпticii - Сmрiлець Валерiй Васuльовuч
Членш KoMicit:
Конdраmенко Олена CepziiBHa
Дzеева Ольzа Олексанdрiвна
Заzнойко Ролtан Серziйовuч
Мельнuк Наmалiя Олексанdрiвна
Гела Люdлluла AHdpitBHa
Буmенко Наmалiя Олексiiвна

Bid cymHi: Малiк В оло duлluр Геннаdiйовuч

ПОРЯДОК ДЕННИЙz

1. Про шроведеннrI перевiрки щодо знання законодавства УкраiЪи у сферi

загальнот середньоi освiти кандидатами на посаду директора Люботинськот

гiмназii Ns 5 Люботинськоi мiськоi ради Харкiвськоi областi.
2, Про проведення перевiрки професiйних компетентностей шляхом
письмового вирiшення ситуацiйного завданшI кандидатами на посаду

директора ЛюботинськоТ гiмназii Jф 5 ЛюботинськоТ мiськоi Ради Харкiвськоi
областi.
3. Про проведення вiдкритоi публiчноi презентацii перспективного пJIану

розвиткУ закJIадУ загЕLльнОТ середньоi освiти кандидатами на посаду

!"р.*rора Люботинськоi гiмназii J\b 5 Люботинськоi мiськоi ради XapKiBcbKoi

областi.
4. Про результати гIроведення конкурсу на посадУ директора Jkоботинськоi
гiмназii Ns 5 Люботинськоi MicbKoi ради XapKiBcbKoi областi.

1. СлУЬЛИ: Рубана В.В., голову KoMiciT, який з€вначив, що сьогоДнi

проходиТь друге засiдання конкурсноi KoMicii, та оголосив порядок денний.

вистуПИJWIz СтрiлецЬ в.в., секретар конкурсноi KoMicii, який з€вначив,

щО вiдповiдно до п. 1б Положення перелiк питань для перевiрки

законодавства у сферi загtlльноi середнъоi освiти був сформований на ocHoBi

Примiрного перелiку питань, затвердженого нак€}зом MiHicTepcTBa освiти i

"uy*" 
Украiни вiд 19.05 .202О j\ъ 654 <IЦодо примiрного перелiку питань>.

Формою перевiрки знання законодавства е писъмове тестування, яке

вiдбуваеться з використанням тестових завдань. Загальний обсяг (кiлькiстъ)

тестових завданъ - 50.
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Було повiдомлено про критерii оцiнювання питань щодо знання
законодавства. Кожне питання передбачас три варiанти вiдповiдi, один з яких
е правильним. У разi обрання кандидатом бiльш як одного BapiaHTa вiдповiдi
тестове питання вважаеться неправильно розв'язаним. Щля визначеннrI

резулътатiв писъмового тестування використовусться така система: за кожну
правильЕу вiдповiдь виставляеться 1 бал. Максимальна кiлькiсть балiв, яку
може набрати кандидат - 50 балiв. TepMiH виконання письмового завдання -
45 хвилин. Результати тестування вважаються позитивними, якщо учасник
набрав пороговий piBeHb балiв (70%).

Кандидатам на посаду директора ЛюботинськоТ гiмназii J\"9 5

Чекардiну Ю.М. та Калюжнiй Н.П. було запропоновано для опрацювання 50
тестових завдань.

Запропоновано членам KoHKypcHoi KoMiciT взяти участь у перевiрчi
завдань, пiдбити пiдсумки ix виконання та оголосити загальну кiлькiсть
балiв, набраних кандидатом на посаду директора ЛюботинськоI гiмназii Jф 5
Чекардiним Ю.М.

За виконання тестових завдань оголошено заг€Lльну кiлькiстъ ба;riв - 35
балiв, набраних кандидатом на посаду директора Люботинськоi гiмназii J\b 5

Чекардiним Ю.М.

Голосувалu:кЗа>- 8 кПроmu>- 0 кУmрuмалuсь>- 0

Запропоновано членам конкурсноТ KoMiciT взяти участь у перевiрцi завдань,
пiдбити пiдсумки ik виконання та оголосити загальну кiлькiсть ба-гriв,

набраних кандидатом на посаду директора Люботинськоi гiмназiI Jф 5

Калюжною Н.П.
За виконання тестових завдань оголошено загалъну кiлъкiсть ба_гliв - 49

балiв, набраних кандидатом на посаду директора ЛюботинськоТ гiмназii Jф 5
Калюжною Н.П.

Голосувалu:кЗа>- В кПроmu>: 0 <Уmрuллалuсь>- 0

ВИРIШИЛИ:
1.1. Оголошену загаJIъну кiлькiсть балiв (35 балiв), набраних кандидатом на

посаду директора Люботиноькоi гiмназii JФ 5 Чекарлiним Ю.М., взяти до
вiдома та врахувати гriд час визначення переможця конкурсу.
1.2. Оголошену загальну кiлькiсть балiв (49 балiв), набраних кандидатом на
посаду директора Люботинськоi гiмназiТ }Гs 5 Калюжною Н.П., взяти до
вiдома та врахувати пiд час визначення переможця конкурсу.

2. СЛУХАЛИ: Рубана В.В., голову конкурсноТ KoMicii, який запропонував
Стрiльцю В.В., секретарю конкурсноi KoMicii, ознайомити присутнiх з

критерiями оцiнювання ситуацiйних завдань для кандидатiв на посаду

директора закладу заг€шъноi середньоТ освiти м. Люботина.
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ВИСТУПИЛИз Стрiлець В.В., секретар конкурсноi KoMicii, якиЙ повiдомив,

що ситуацiйнi завдання дiбрано з метою оцiнювання наlIвних або

потенцiйних професiйних компетентностей. Ситуацiйнi завдання

розв'язуються письмово. Кандидат розв'язуе одне iз п'яти завдань. Для
оцiнюваннrl результатiв розв'язання ситуацiйного завдання використовуеться

така систеNIа: 10 балiв виставлясться кандидатам, якi виявили глибокi
знання та успiшно розв'язzulи ситуацiйне завдання; 5 балiв виставлясться
кандидатам, якi розв'язали ситуацiйне завдання в обсязi, дOстатньому для
под€lлъшоi роботи; 0 балiв виставлясться кандидатам, якi не розв'язали
ситуацiйне завдання в установлений строк. Максимальна кiлькiсть баЛiВ - l0
балiв. TepMiH виконаннrI письмового завдання - 45 хвилин.

ВизначеннJI результатiв розв'язання ситуацiйних завданъ здiйснюеться
кожним членом конкурсноТ KoMiciT iндивiду€tльно. Остаточною ОЦiНКОЮ У
балах за розв'язання ситуацiйного завдання е середне арифметиЧне ЗначенНЯ

iндивiдуальних оцiнок членiв конкурсноi KoMicii.
Кандидатам на посаду директора Люботинськоi гiмназii М 5

чекардiну Ю.м. та Калюжнiй н.п. було запропоновано обрати один iз
BapiaHTiB ситуацiйного завданнrI, оголосити його номер та приступити до

розв'язаНня завдання. ТаКож було запропоновано BciM членам конкурсноТ
KoMicii заповниТи протоколи оцiнювання розв'язання ситуацiйного завдання.

Згiдно з узаг€шьненим протоколом оцiнювання розв'язання ситуацiйного
завдання кандидату на посаду директора ЛюботинськоТ гiмназii }lb 5

Чекарлiну Ю.М. виставлено загальну кiлькiсть балiв - 80 балiв та середнiЙ

бал - 10 балiв.

Голосувалu:кЗа>- 8 кПроmu>- 0 <Уmрuмалuсь>>,O

Згiдно з узагальненим протоколом оцiнювання розв'язаннJI ситуацiйного
завдання кандидату на посаду директора JIтоботинськот гiмназii Jф 5

Кавлюжнiй Н.П. виставлено заг.Lльну кiлькiсть балiв - 70 балiв Та СеРеДНiЙ

бал - 8,75 ба;riв.

Голосувалu:кЗа>- 8 кПроmu>- 0 кУmрuмалuсь>>-0

ВИРlШИЛИ:
1. Затвердити узагаJIьнений протокол оцiнювання розв'язання ситуацiйного
завдання iз загальною кiлькiстю балiв - 80 балiв та середнiм балом - 10

балiв, набраних кандидатом на посаду директора Люботинськоi гiмназii J\b 5

чекардiним ю.м. Результати взяти до вiдома та врахувати пiд час

визначення переможця конкурсу.
2. Затвер дитИ узагальнений протокол оцiнювання розв'язаншI ситуацiйного

завдання iз загальною кiлькiстю балiв - 70 балiв та середнiм балом - 8,75

балiв, набраних кандидатом на посаду директора Люботинськот гiмназiт J\b 5

калюжною Н.п. Результати взяти до вiдома та врахувати пiд час визначеннrI

переможця конкурсу.
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3. СЛУХАЛИ: Рубана В.В., голову KoMiciT, який з€вначив, що вiдповiдно
до п.lб Положення конкурсна комiсiя заслуховуе на засiданнi публiчну та
вiдкриry презентацiю уrасника конкурсу, проводить з ним спiвбесiду та
враховуе вiдповiднiсть встановленим вимогам.

ВИСТУПИЛИ: Стрiлець В.В., секретар конкурсноТ KoMiciT, який зzвначив, що
вiдповiдно до Положення оцiнювання вiдкритоi та публiчноi презентацii
здiйснюсться за критерiями (за ступенем вираженостi вiд 0 до 5 балiв).

Презентацiя, виконана будь-якою мовою, KpiM украiнськоi, оцiнюеться як
така, що не вiдповiдае вимогам - 0 балiв. Максимально можJIива кiлькiстъ
балiв - 40 балiв. На конкурсну пропозицiю вiдводиться час до 15 хвилин.

Членам конкурсноi KoMicii було повiдомлено, що критерii оцiнювання
вiдкритоi публiчноТ презентацii вiдображенi у протоколi оцiнювання, з якиМи
кожен буд. працювати iндивiду€ulьно. YciM членам конкурсноI KoMiciT роЗдано
протоколи оцiнювання вiдкритоi публiчноi презентацii.

Кандидату на посаду директора Люботинськоi гiмназii Ns 5

Чекарлirry Ю.М. було запропоновано виступити з вiдкритою публiчною
презентацiею перспективного плану розвитку закладу загчLльноi середньоТ

освiти.
Пiсля цъого у обговореннi вiдкритоi публiчноi презентацii взяли }пIасть

члени конкурсноi KoMicii Рубан В.В.
Було запропоновано членам конкурсноi KoMicii заповнити наданi

гIротоколи, тiдбити пiдсумки оцiнювання вiдкритоi публiчноТ презентацiI та
оголосити загальну кiлькiсть балiв та середнiй бал, набраних кандидатоМ на
посаду директора JkоботинськоТ гiмназii J\b 5 Чекардiним Ю.М.

Згiдно з узагальненим протоколом оцiнювання вiдкритоi публiчноi
презентацii кандидату на посаду директора Люботинськоi гiмназii }ф 5

Чекардiну Ю.М. виставлено загыIьну кiлькiсть балiв - 274 бали та середнiЙ
бал - 34,25 балiв.

Голосувалu: <За> - В кПроmu>- 0 <Уmрuмалuсь>-0

Кандидату на посаду директора Люботинськоi гiмназii J\b 5

Калюжнiй Н.П. було запропоновано виступити з вiдкритою публiчною
презентацiею перспективного плану розвитку закладу заг€LпьноТ середНЬОi

освiти.
Пiсля цього у обговореннi вiдкритоi публiчноТ презентацii взяли r{асть

члени конкурсноi KoMicii Рубан В.В., Стрiлець В.В., Агссва О.О.
Було запропоновано членам KoHKypcHoi KoMicii заповнити наДанi

протоколи, пiдбити пiдсумки оцiнювання вiдкритоТ публiчноТ презентаЦii Та

оголосити заг€Lлъну кiлькiсть балiв та середнiй бал, набраних кандиДаТоМ на
посаду директора JkоботинськоI гiмназii j\Ъ 5 Калюжною Н.П.

Згiдно з узагuLльненим протоколом оцiнювання вiдкритоi гryбЛiЧНОi

презентацii кандидату на посаду директора Люботинськоi гiмназiТ J\b 5
Калюжнiй Н.П. виставлено загальну кiлькiсть балiв - 242 бали та середнiЙ

бал - 30,25 балiв.

Голосувалu:кЗа>- 8 кПроmu>- 0 кУmрuлаалuсь>-0
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ВИРIШИЛИ:
1. оголошену заг€Lльну кiлъкiсть балiв - 274 бали та середнiй бал - 34,25

балiв, набраних кандидатом на посаду директора Люботинськоi гiмназii Ns 5

чекардiним ю.м., взяти до вiдома та врахувати пiд час визначенн,I

переможця конкурсу.
2. оголошену .u.-*y кiлькiсть балiв _ 242 бали та середнiй бал - з0,25

балiв, набраних кандидатом на посаду директора Люботинськот гiмназii J\ъ 5

калюжною Н.п., взяти до вiдома та врахувати пiд час визначення переможця

конкурсу.

4. слухдЛИ; Рубана в.в., голову KoMiciT, якиil з€вначив, що вiдповiдно до

п.16, л.|7 Положення пiсля завершення конкурсного вiдбору необхiдно

визначити переможця конкурсу на посаду директора Люботинсъкоi гiмназiт

J\b 5 Люботинсъкоi мiськоi ради XapKiBcbKoT областi.
вистуПИЛИ: Стрiлець В.В., секретар конкурсноi KoMicii, який повiдомив,

що за резулътатами конкурсного вiдбору кандидатом на посаду директора

Люботинськоi гiмназii J\b 5 Чекардiним Ю.М. набрано загаJIьну кiлькiсть

балiв 389 балiв (з них: З5 балiв за знання законодавства УкраТни У
сферi загаJIьноi оередньоi освiти; 80 балiв за розв'язання ситуачiйного

.u"дч""" та274 бализа проведення вiдкритоТ публiчноi презентацii).

за резулътатами конкурсного вiдбору кандидатом на посаду директора
ЛюботинськоТ гiмназiТ J\ъ 5 Калюжною Н.П. набрано заг€шьну кiлькiсть

балiв - 3б1 бал (з них: 49 балiв за знання законодавства Украiни у сферi

загальноi середньоI освiти; 70 балiв за розв'язання сиryаuiйного завдання та

242 б аsти з а проведення вiдкритоi публiчноi пр езентацii).
Члени KoцKypcgoi комiсii'взяли уIастъ у обговореннi щодо вiдповiдностi

конкурснот пропозицii учасникiв конкурсу Чекардiна Ю.м. та Ка_гlюжноi Н.п.
встановленим вимогам. Визначена загчшьна кiлькiсть балiв, набраних за

результатами конкурсного вiдбору кандидатом на посаду директора

люботинсъкоi гiмназiт Ns 5 Чекардiним ю.м., дае пiдстави визначити його

переможцем конкурсу на посаду директора Люботинськот гiмназii J\ъ 5

ЛюботинськоТ MicbKoT ради XapKiBcbKoi областi.
ТакоЖ булО з.вначено, щО вiдповiдНо дО п. 20 Положення трудовий

договiр . ,rЬр.rожцем конкурсу укладасться на шiсть poKiB на пiдставi

рiшення конкурсноi koMicii. Пiсля закiнчення строку, на який укJIадено

irро*о""й трудовий договiр, трудовi вiдносини припиняються та не можутъ

бути продовженi на невизначений строк.

Членам KoHKypcHoi KoMiciT було запропоновано rrроголосувати за це

рiшення.

Голосувалu: <<За>- 8 кПроmu>- 0 кУmрuлtалuсь>-0

ВИРIШИЛИ:
4.1. Конкурсна пропозицiя кандидатiв на посаду директора Люботинськоi

гiмназii Ns 5 Чекардiна Ю.М. та КалюжноI н.п. вiдповiдае встановленим

вимогаМ згiднО з ПолоЖенняМ про конКурс на посаду директора закJIаду

загrtльноТ середньоТ освiти.
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4.2. Визнати Чекардiна ю.м. переможцем конкурсу на посаду директора
Jftоботинськоi гiмназii Ns 5 ЛюботинськоТ MicbKoT Ради XapKiBcbKoi областi.

4.3. Визначити TepMiH перебування переможця конкурсу на посадi директора
Люботинськоi гiмназii J\b 5 Чекардiна Ю.М._- два роки.
4.4. Щоруrити секретарю конкурсноi KoMicii Стрiльцю В.В. оприлюднити на

веб-сай Люботинськот MicbKoi Ради протокол вiд 03.03.202l року J\b 2

засiдання конкурсноi koMicii та iнформацiю про результати конкурсу на

посаду директора Люботинськоi гiмназii J\b 5.
TepMiH: 04.03.202I

4.5. Надати до вiддiпу освiти ЛюботинськоТ MicbKoI Ради рiшення конкурсноi

koMicii для проведення конкурсу на посаду директора Люботинськоi гiмназii
JФ 5 Люботинськоi MicbKoi ради XapKiBcbKoi областi про визнання
Чекардiна Ю.М. переможцем конкурсу.

TepMiH: упродовж трьох робочих
днiв з дня завершеннrI конкурсного вiдбору

голова koMicii

Секретар KoMicii

.В. Рубан

В.В. Стрiлець

Чл
О.С. Кондратенко Р.С. Загнойко

В.Г. Малiк Н.о. Мельник

Л.А. Гела Н.О. Бутенко

о.о. Агссва


