
протокол Nb 2

засiдання конкурсноi KoMiciT для проведення конкурсу на посаду директора

ЛюботинськоТ загаJIьноосвiтньоТ школи I-III ступенiв J\Ъ б ЛюбоТинськоТ

мiськоi ради XapKiBcbKoT областi

З0.0б.202l року м. Люботин

Прасуmнi:
Голова колtiсi|- Рубан Вячеслав Валерiйовuч
Секреmар Kolwicii - Сmрiлець Валерiй Васu"lьовuч
Члена KoMicii:
Конdраmенко Олена CepzilBHa
Малiк В оло dulwup Геннаd iйовuч
Заенойко Р оллан Серziйовuч
Мельнuк Наmалiя Олексанdрiвна
Гела Люdмuла Днdрiiвна
Буmенко Наmалiя Олексiiвна

BidcymHi: Деесва Ольzа Олексанdрiвна

ПОРШОК !ВННИЙ:
1. Про проведення перевiрки щодо знання законодавства УкраТни У СфеРi

загаJIьноТ середньоТ освiти кандидатом на посадУ директора ЛюботинськоТ
загаJIьноосвiтньоi школи I-III ступенiв J\b б ЛюботинськоТ MicbKoT РаДИ
Харкiвськоi областi.
2. Про гIроведення перевiрки професiйних компетентностеЙ ШЛЯХОМ

письмового вирiшення ситуацiйного завдання кандидатом на посаду

директора ЛюботинськоТ заг€Lльноосвiтньоi школи I-III стУпеНiВ Ns 6

ЛюботинськоТ MicbKoT ради XapKiBcbKoT областi.
3. Про проведення вiдкритоi публiчноТ презентацiТ перспективного ПЛанУ

розвитку закладу загальноi середньоi освiти кандидатом на посаду дирекТора
Люботинськоi загаJIьноосвiтньоi школи I-III ступенiв J\Ъ б ЛюботинськОТ

MicbKoi ради XapKiBcbKoi областi.
4. Про результати проведення конкурсу на посаду директора ЛюботинськОТ
загаJIьноосвlтньоТ школи I-III ступенiв Ns б ЛюботинськоТ MicbKoT Ради
XapKiBcbKoT областi.

1. СЛУХДЛИ: Рубана В.В., голову KoMicii, який з€вначив, що сьогоднi
проходить друге засiдання конкурсноТ KoMicii, та оголосив порядок денний.

ВИСТУПИЛИз Стрiлець В.В., секретар конкурсноТ KoMiciT, якиЙ зазначив,

що вiдповiдно до п. 16 Положення перелiк питань для перевiрки
законодавства у сферi загальноТ середньоi освiти був сформований на ocHoBi
Примiрного перелiку питань, затвердженого наказом MiHicTepcTBa освiти i

науки Украiни вiд 19.05.2020 J\Ъ б54 <Щодо примiрного перелiку питань)).
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Формою перевiрки знання законодавства с письмове тестування, яке

вiдбуваеться з використанням тестових завдань. Загальний обсяг (кiлькiсть)

тестових завдань - 50.

Було повiдомлено про критерiТ оцiнrовання питань щодо знання

законодавства. Кожне питання передбачас три варiанти вiдповiдi, один з яких

е правильним. У разi обрання пu"д"дurом бiльш як одного BapiaнTa вiдповiдi

тестове питання вважаеться неправилъно розв'язаним, Для визначення

результатiв письмового тестування використовустъся така система: за кожну

,rpu""n""y вiдповiдь виставляеться 1 бал. МаксималЁна кiлькiсть балiв, яку

*Ъл. набрати кандидат _ 50 балiв. TepMiH виконання письмового завдання _

45 хвилин. Результати тестування вважаються позитивними, якщо учасник

набрав пороговий piBeHb балiв (70%),

Кандидату на посадУ директора ЛюботинськоТ заг€IJIьноосвiтньоТ школи

I-III ступенiв Jф б Говор Маринi Володимирiвнi було запропоновано для

опрацювання 50 тестових завдань.

Запропоновано чJIенам конкурснот KoMicii взяти участь у перевiрui

.uuдu"i, пiдбити пiдсумки ix виконання та оголосити загальну кiлькiсть

балiв, набраних кандидатом на посаду директора Люботинськот

загzlльноосвiтньот школи I-III ступенiв Ns б Говор М.В.
за виконання тестових завдань оголошено загаJIьну кiлькiсть балiв _ 43

бали, набраних кандидатом на посаду директора Люботинськот

загаJIьноосвiтньот школи I-III ступенiв Jф б Говор м.в.

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

ВИРIШИЛИ:
1.1. оголошену загаJIьну кiлькiсть балiв - 43 бали, набраних кандидатом на

посадУ директора JIюботинськоi загаJIьноосвiтньоi школи I-III ступенiв лгs 6

говор м.в., взяти до вiдома та врахувати пiд час визначення переможця

конкурсу.

2. слуХАЛИ: Рубана в.в., голову конкурсноi KoMicii, який запропонував

Стрiльчю в.в., секретарю конкурсноi KoMicii, ознайомити присутнiх з

*p"repi"*" оцiнювання ситуацiйних завдань для кандидатiв на посаду

директора закладу загаJIьноi середньоi освiти м. Люботина.

вистуПИЛИ: СтрiлецЬ в.в., секретаР конкурсноi KoMiciT, який

повiдомив, що ."rуuцiй"i ,uuдu* дiбрано з метою оцiнювання наявних або

потенцiйних прЪфесiйних компетентностей. ситуаuiйнi завдання

розв'язуються ,rraurouo. Кандидат розв'язуе одне iз п'яти завдань, Для

ъцiнювання результатiв розв'язання ситуацiйного завдання використовуеться

така система: 10 балiв виставляеться кандидатам, якi виявили глибокi

знання та успiшно розв'яз€ши ситуачiйне завдання; 5 балiв виставлясться

кандидатам, якi por"'"u-" ситуачiйне завдання в обсязi, достатньому для

подальшоi роботи; 0 балiв виставлясться кандидатам, якi не розв'язали
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ситуацiйне завдання в установлений строк. Максимальна кiлькiсть балiв -
10 балiв. TepMiH виконання rIисьмового завдання - 45 хвилин.

Визначення результатiв розв'язання ситуацiйних завдань здiйснюсться

кожним nn.n o, no"*yp."oT KoMicii iндивiдуально. остаточною оцiнкою у

балах за розв'язання ситуацiйного завдання е середн€ арифметичне значення

iндивiдуальних оцiнок членiв конкурсноI koMicii,

Кандидату на посадУ директора ЛюботинськоТ загаJIьноосвiтньоТ школи

I-III ступенiв Ns б Говор м.в. було запропоновано обрати один iз BapiaHTiB

ситуацiйного завдання, оголосити його номер та приступити до розв'язання

завдання. Також було запропоновано BciM членай конкурсноi koMiciT

заповнити протоколи оцiнювання розв'язання ситуацiйного завдання, 
.

Згiдно з узагальненим протоколом оцiнювання розв'язання ситуацiйного

завдання кандидату на посаду директора Люботинськот загальноосвiтньот

школи I-III ступенiв J\Гs б Говор м.в. виставлено загальну кiлькiсть балiв - 70

балiв та бал 10 балiв.

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

ВИРIШИЛИ:
затвердити узаг€шьнений протокол оцiнювання розв'язання ситуацlйного

завдання iз загальною кiлькiстю ба_гriв - 70 балiв та середнiм балом - 10

балiв, набраних кандидатом на посаду директора Люботинськоi

загаJIьноосвiтньоi школи I-III ступенiв Jф б Говор м,в, Результати взяти до

вiдома та врахувати пiд час визначення переможця конкурсу.

3. сл]/ХдЛИ: Рубана в.в., голову KoMiciT, який зазначив, що вiдповiдно до

п.lб Положення конкурсна комiсiя заслухову€ на засiданнi публiчну та

вiдкриту презентацiю учасника конкурсу, проводить з ним спiвбесiду та

враховуе вiдповiднiсть встановленим вимогам,

вистуПИЛИ: Стрiлець в.в., секретар конкурсноi KoMiciT, який зазначив, що

вiдповiдно до Положення оцiнювання вiдкритот та публiчнот презентацiт

здiйснюеться за критерiями (за ступенем вираженостi вiд 0 до 5 балiв),

Презентацiя, ""*o"u"u 
будь-якою мовою, KpiM украТнськоТ, оцiнюсться як

така, що не вiдповiдае вимогам - 0 баrriв. Максималъно можлива кiлькiсть

балiв - 40 балiв. На конкурсну пропозицiю вiдводиться час до l5 хвилин,

Членам конкурсноТ *ъriсiТ бупо повiдомлено, що критерiI оцiнювання

вiдкритот публiчнот гlрезентацiт вiдображенi у протоколi оцiнювання, з якими

кожен буле працювати iндивiдуально- yciM членам конкурснот koMiciT роздано

nporonon, оцi"о"ання вiдкритот публiчнот презентацiт.

Кандидату на посаду директора ЛюботинськоI загаJIьноосвiтньоТ школи I-III

ступенiв J\b б Говор м.в. було запропоновано виступити з вiдкритою

публiчною презенruцluо перспективного плану розвитку закладу загальнот

середньоТ освiти.
пiсля цього у обговореннi вiдкритоi публiчноi презентацiт взяли участь

члени конкурсноi KoMiciT Рубан в.в., Малiк в.г., Стрiлеuь В.В.
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Було запропоновано членам конкурснот KoMiciT заповнити наданl

.rроrо*оПи, пiдбиТи пiдсуМки оцiнrОваннЯ вiдкритоТ публiчноТ презентацiТ та

оголосити загаJIьну кiлькiсть балiв, набраних кандидатом на посаду

директора Люботинськоi загаJIьноосвiтньот школи I-Iш ступенiв Jю 6

Говор М.В.
Згiдно з узагальненим протоколом оцiнювання вiдкритоТ публiчноi

презентацii кандидату на посаду директора Люботинськот загальноосвiтньот

школи I-III ступенiв Jф б Говор м.в. виставлено загаJIьну кiлькiсть балiв -
З04 бали.

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

ВИРIШИЛИ:
оголошену заг€Шьну кiлькiсть балiв - 304 бали, набраних кандидатом на

посадУ д"р.*rоРu Л*оботинськоi загальноосвiтньоТ школи I-III ступенiв JrГs 6

говор м.в., взяти до вiдома та врахувати гliд час визначення переможця

конкурсу.

4. слуХдЛИ: Рубана в.в., голову KoMiciT, який зазначив, що вiдповiдно до

п.lб, п.I7 Положення пiсля завершення конкурсного вiдбору необхiдно

визначити переможця конкурсу на посаду директора Люботинськот

загаJIьноосвiтньоi школи I-III ступенiв J\9 б ЛюбоТинськоТ MicbKoi РадИ

XapKiBcbKoT областi.

виступилиz стрiлець В.В., секретар конкурсноi KoMiciT, яКИЙ ПОВiДОМИВ,

що за результатами конкурсного вiдбору кандидатом на посаду директора

Люботинськоi заг€Lльноосвiтньоi школи I-пI ступенiв Jю б Говор м,в,
набрано заг€шьнУ кiлъкiсть балiв - 357 балiв (з них: 43 бали за знання

законодавства Упрui"" у сферi загальноi середньоi освiти; 10 балiв за

розв'язання ситуачiйного завдання та 304 бали за проведення вiдкритоТ

публiчноТ презентачii).
Члени конкурсноi KoMiciT взяли участь у обговореннi щодо вiдповiдностt

конкурсноi пропозицii учасника конкурсу Говор м.в, встановленим вимогам,

Визначена загаJIьна кiлькiсть балiв, набраних за результатами конкуРсного

вiдборУ кандидаТом на посаду директора ЛюботинськоТ загаJIьноосвiтньоТ

.non"-I-III ступенiв J\Гs б Говор м.в., дае пiдстави визначити ii переможцем

конкурсу на посадУ директора ЛюботинськоТ загальноосвiтньоТ школи I-III

.ryrrbriu Jф б Люботинськоi Micbkoi ради xapkiBcbkoi областi,

також було зазначено, що вiдповiдно до п. 20 Положення з переможцем

конкурсу, який призначасться на посаду керiвника закладу загальноi

..p.in"bi освiти вперше, укладаеться трудовий договiр на два роки на

пiдставi рiшення конкурсноТ KoMiciT.

Членам конкурсноТ KoMiciT було запропоновано проголосувати за це

рiшення.

Голосувалu: <За>-В <Проmu>-0 <Уmрuмалuсь>-0
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ВИРIШИЛИ:
4.|. Конкурсна пропозицiя кандидата на посаду директора Люботинськот

заг€Lльноосвiтньоi школи I_III стушенiв Jф б Говор N,{.B. вiдповiдас

встановленим вимогам згiдно з Положенням про конкурс на посаду

директора закладу загальноi середньот освiти.
4.2. Визнати Говор м.в. переможцем конкурсу на посаду директора

Люботинськоi ,u.й"поосвiтньоi школи I-III ступенiв JtlЪ б ЛюботинськоТ

MicbKoT ради XapKiBcbKoT областi.
4.З. Визначити iepMiH перебування переможця конкурсу на посадi директора

Люботинськот .ui-""oocBiTHboT школи I-III ступенiв 'Jф б Говор м.в. - два

роки.
4.4. Щоручити секретарю конкурсноТ KoMiciT Стрiльцю В.В. оприлюднити на

веб-сайтi Люботинськоi мiськоi Ради протокол вiд з0.06.2021 року Js 2

засiдання конкурсноi koMiciT та iнформацiю про результати конкурсу на

посаду директорu Л.боr"нськоi загzlльноосвiтньоi школи I-III ступенiв Ns 6.

TepMiH: 01 .07.2021

4.5. Надати до вiддiлу освiти Люботинськоi мiськоi Ради рiшення конкурсноТ

KoMicii для проведення конкурсу на посаду директора ЛюботинськоТ

загаJIьноосвiтньоТ школи I-Ш ступенiв J\Ъ б ЛюбоТинськоТ MicbKoT РадИ

XapKiBcbKoi областi про визнання Говор м.в. переможцем конкурсу,
TepMiH: упродовж трьох робочих

днiв з дня завершення конкурсного вiдбору

голова koMicii

Секретар KoMiciT В.В. Стрiлець

Чле rclr:
О.С. Кондратенко

В.Г. Малiк

Л.А. Гела

Р.С. Загнойко

Н.о. Мельник

Н.О. Бутенко

Рубан


