
П Р  О Т  О К О Л  №  2 
засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на заміщення 

вакантної посади директора комунального закладу «Софіївська опорна 
загальноосвітня школа І-ІII ступенів»

смт Софіївка ]

Всього членів 
конкурсної комісії: 10
Відсутні:2 (з поважних причип: Масько А.О., Білоус Н.О.). 
Присутні :8

4 вересня 2018 року

Головуючий на засіданні
Акастьолова 

Лілія Петрівна

Члени конкурсної  
комісії:

Мазенко
Валентина Миколаївна

Начальник відділу комунальної власності та 
правового забезпечення виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради, заступник голови 
комісії

- начальник відділу освіти виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради

Поденежна Любов 
Юріївна

Кособа Вікторія 
Леонідівна

депутат ради, голова постійної комісії Софіївської 
селищної ради з соціальних питань, захисту 
населення, фізкультури, спорту і туризму

завідувач бібліотекою КЗ «Софіївська опорна 
загальноосвітня школа І-ЇП ступенів»

Лазаренко Андрій 
Олегович

вчитель інформатики загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів», КЗ «Софіївська опорна загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів»

Кошеленко 
Інна Миколаївна

представник громадського об єднання батьків 
учнів

Галета Леся 
Григорівна

представник громадського об'єднання батьків 
учнів

Секретар комісії:
Моренко -спеціаліст І категорії з питань кадрової роботи
Ганна Григорівна виконавчого комітету Софіївської селищної ради.

Запрошені :
Тиркба Римма Олексіївна



П О Р Я Д О К  ДЕ Н  НИМ:

1. П роведення конкурсного відбору на заміщ ення вакантної посади 
директора комунального закладу «Софіївська опорна загальноосвітня, ш кола I- 
III ступенів» Софіївської селищ ної ради Софіївського району 
Дніпропетровської області

2. Оціню вання результатів конкурсного відбору на заміщ ення вакантної 
посади директора комунального закладу «Софіївська опорна загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» Софіївської селищ ної ради Софіївського району 
Д ніпропетровської області .

3. Визначення переможця конкурсу на заміщ ення вакантної посади 
директора комунального закладу «Софіївська опорна загальноосвітня ш кола I- 
III ступенів» Софіївської селищ ної ради Софіївського району 
Д ніпропетровської області . *

І .СЛУХАЛ И :
Акастьлова Л.П. наголосила на те, що на попередньому засіданні конкурсної 
комісії 10.09.2018 було прийнято рішення про допущ ення до конкурсу на 
заміщ ення вакантної посади директора КЗ «Софіївська опорна загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» Тиркбу Рим му Олексіївну.
П роінформувала членів комісії та кандидата про умови проведення конкурсу. 
Повідомила, що відбір переможця конкурсу здійсню ється за результатами 
іспиту, який складається з трьох частин:
• перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої 
освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «П ро загальну середню  освіту», 
інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а 
також Концепції реалізації держ авної політики у сфері реформування загальної 
середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої 
розпорядж енням Кабінету М іністрів  України від 14 грудня 2016 року №  988-р,

перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом 
письмового вирішення ситуаційного завдання,
• публічної та в ідкритої презентації держ авною  мовою  перспективного 
плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей 
на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

П еревірка на знання законодавства та вирішення ситуаційного завдання 
проводиться за екзаменаційними білетами, в кількості 10 одиниць та які 
містять 3 питання на перевірку 'зн ан ь  законодавства та одне ситуаційне 
завдання. В ідповіді на питання та виріш ення ситуаційного питання 
викладаю ться письмо, держ авною  мовою  на аркуш ах з кутовим ш тампом 
Софіївської селищ ної ради протягом 60 хвилин в присутності членів конкурсної 
комісії.



оЗ

Після надання відповідей на питання екзаменаційних білетів та вирішення 
ситуаційного завдання , кандидат презентує перспективний план розвитку 
закладу загальної середньої освіти. Для презентації надається 20 хвилин. По 
закінченню презентації кандидат відповідає на запитання членів конкурсної 
комісії щодо проведеної презентації.

Перевірка та оцінювання відповідей кандидатів на питання 
екзаменаційних білетів, варіанту ситуаційного завдання та презентації 
перспективного плану проводиться в день іспиту на засіданні конкурсної 
комісії. Для оціню вання використовується п ’ятибальна система.

П ’ять балів виставляється за надану глибоку відповідь на питання знання 
законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень 
вакантної посади та вирішення ситуаційного завдання.

Чотири бали виставляється на надану повну відповідь на поставлені 
питання та виріш ення ситуаційного завдання.

Три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених 
питань в обсязі, достатньому для подальш ої роботи .

Два бали виставляється кандидатам, які розумію ть основні поняття 
нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість 
помилок та не надали конкретної відповіді при вирішенні ситуаційного 
завдання.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання або 
відповіли неправильно та не надали відповіді на ситуаційне завдання.

ІІрезинтація перспективного плану оціню ється окремо за 5 бальною 
системою.

Члени конкурсної комісії приймають спільне ріш ення щодо оцінки кожної 
відповіді на кожне питання екзаменаційного білета та ситуаційного завдання 
шляхом голосування .

Оцінка відповіді на кожне питання проставляється на аркуші з відповідями 
та перспективному плані.

Підбиття підсумків здійснюється конкурсною  комісією ш ляхом додавання 
балів за кожне питання, ситуаційне завдання, перспективний план. 
П ереможцем конкурсу вважається кандидат, який набрав найбільш у кількість 
балів.
Конкурсний відбір відеофіксується з подальш им оприлю дненням  відеозапису 
на веб-сайті селищ ної ради впродовж одного робочого дня з дня його 
проведення
ВИРІШ ИЛИ: Інформацію  взяти до уваги.

П роходить конкурсний відбір. Ведеться відеофіксація.

II. СЛУ Х А Л И :
Акастьлова Л.ГІ. оголосила, що Тиркбі Р.О. із запропонованих білетів дістався 
білет №5.
По закінченню  презентації членами конкурсної комісії були задані питання 

щодо плану розвитку, а саме:
-А кастьолова Л.П.:

І . Чи існує дефіцит молодих кадрів в закладі?



2.Як організовано надання допомоги учням, в яких відсутні персональні 
к ом п ’ютери, у виріш енні домаш ніх  завдань з інформатики?
З .Яка статистика вступу випускників школи до ВН З?
4. Я к  планується підвищ ити рівень отримуваних знань? Ваш е відношення до 
репетиторства?

-М азенко В.А.:
1 .Які нові моделі роботи з батьківською  громадськістю  школи- плануєте 
запровадити?

- М оренко Г.Г.:
1 .Як заохотити дитину отримувати більший рівень знань?

Тиркба Р.О. на всі питання членів комісії надала розгорнуті та вичерпні 
відповіді.
Конкурсною  комісією перевірені відповіді на запитання екзаменаційного білету 
та виставлені оцінки за кожне питання білету:
-Питання №1 оцінено в 5 балів.

Г О Л О С У В А Л И :
«за»
«проти»
«утримались»

-  8 
-  0 
- 0.

-Питанння № 2 оціиенов 5 балів 
ГО Л О С У В А Л И :

«за»
«проти»
«утримались»

-  8 
-  0 
- 0.

-Питання № Зоцінено  в 4 бали. 
ГО Л О С У В А Л И :

«за»
«проти»

- 7
-  0

«утримались» - І .
-Вирішення ситуаційного завдання оцінено в 5 балів.

ГО Л О С У В А Л И :
«за»
«проти»
«утримались»

-  8 
-  0 
- 0.

П резентацію  перспективного плану членами комісії оцінено на 5 балів.
ГО Л О С У В А Л И :

«за»
« проти» 
«утримались»

-  8 
-.0 
- 0.

ВИ РІШ И ЛИ : Резуль тати іспиту зафіксувати в екзаменаційній відомості.



III .СЛУХАЛИ:
Акастьолова Л.П. оголосила, що Тиркба Р.О. за результатами іспиту отримала 
24 бали з 25 можливих. Крім того вона єдиний кандидат на заміщення 
вакантної посади директора КЗ «Софіївська опорна загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів».
А кастьолова Л.П. запропонувала визнати Тиркбу Р.О. переможцем конкурсу і 
рекомендувати призначити на посаду директора КЗ «Софіївська опорна 
загальноосвітня ш кола І-ІІІ ступенів».

1.Визнати перемож цем  конкурсу н і  заміщ ення вакантної посади директора КЗ 
«Софіївська опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Софіївської селищної 
ради Софіївського району Дніпропетровської області Тиркбу Римму Олексіївну
2.Внести питання на розгляд сесії Софіївської селищ ної ради та рекомендувати 
призначити Тиркбу Р.О. директором КЗ «Софіївська опорна загальноосвітня 
ш кола І-ІІІ ступенів» Софіївської селищ ної ради Софіївського району 
Дніпропетровської області з укладенням контракту на 6 років.

Г О Л О С У В А Л И :

«проти»
«утримались»

«за» -  8 
-  0 
- 0.

ВИ РІШ И ЛИ :

Пі
Головую ча комісії 

Секретар комісії: 

Члени комісії:

Акастьолова Л.П.

М оренко Г.Г. 

М азенко В.А.

Кособа В.Л.

Лазаренко А.О.

Галета Л.Г.

Кош еленко І.М.

Поденежна Л.Ю.


