
ПРОТОКОЛ №2• •• • ••• • •• засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора
Синяківського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів

Вишгородської районної ради Київської області
м.Вишгород

09 серпня 2019р. Югод.ООхв.

Місце проведення -  Вишгородська районна рада Київської області

Присутні:
Ганіцька Марина Сергіївна заступник голови районної ради (представник 

від Замовника) - голова конкурсної комісії.

Кожанов Костянтин 
Станіславович

-  голова постійної комісії районної ради 
з питань освіти, культури, духовності, 
свободи слова тазасобів масової 
інформації (представник від 
Засновника)- заступник голови комісії

Члени комісії
Андріанова Світлана 
Леонідівна

- директор Лебедівської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
(представник від об’єднання керівників)

Сучок Лариса Іванівна представник від трудового колективу
Кравець Тетяна Валеріївна - представник від трудового колективу
Лудченко Людмила 
Феліксівна

- представник від об’єднання батьків 
учнів

Відсутні:
Шубко Інна Василівна - директор НВК «Вишгородська районна 

гімназія «Інтелект»- загальноосвітня 
школа І ступеня» Вишгородської 
районної ради Київської області 
(представник від об’єднання 
керівників)- секретар комісії

Івченко Ірина Леонідівна - представник від об’єднання батьків 
учнів

Порядок денний:
І.Про виконання обов’язків секретаря конкурсної комісії особою з числа 
присутніх членів комісії у зв’язку із відсутністю секретаря комісії Шубко І.В.



2. Про результати складання тестового завдання та допуск претендента на 
посаду директора Синяківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
Пасальської В.М. до наступного етапу конкурсу, а саме - складання 
ситуаційного завдання.

3. Про результати складання ситуаційного завдання та допуск претендента до 
захисту публічної презентації проекту розвитку школи та проходження 
співбесіди.

4.Про результати оцінювання публічної презентації проекту розвитку 
Синяківської школи та участі у співбесіді учасника конкурсу.

1. Слухали: Кожанова К.С. -  заступника голови конкурсної комісії, який 
повідомив, що секретар комісії Шубко І.В. відсутня з поважних причин 
на засіданні та запропонував обрати секретаря із числа присутніх членів 
комісії.

Слухали: Ганіцьку М.С. -  голову конкурсної комісії, яка запропонувала 
покласти виконання обов’язків секретаря конкурсної комісії на Андріанову 
Світлану Леонідівну та проголосувати за дану пропозицію.

Результати голосування по першому питанню порядку денного:
«за»-6 
«проти» - 0 
«утрималось»-0

Вирішили: У зв’язку із відсутністю секретаря конкурсної комісії Шубко І.В. 
виконання обов’язків секретаря комісії покласти на члена комісії Андріанову 
С.Л.

2. Про результати проведення перевірки знань законодавства України у 
сфері загальної середньої освіти серед кандидатів на заміщення вакантної 
посади керівника закладу загальної середньої освіти «Синяківська 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Вишгородської районної ради Київської 
області».
Слухали: Андріанову С.Л. -  секретаря конкурсної комісії, яка повідомила, 
що перевірка законодавства України у сфері загальної середньої освіти 
відбуватиметься у формі письмового тестування за відкритими та закритими 
( з вибором однієї правильної відповіді) питаннями. Тестування складається 
державною мовою, під час якого кандидатам забороняється користуватися 
електронними пристроями зчитування інформації, підручниками, 
посібниками, спілкуватися один з одним. Загальний час тестування 
становить 20хвилин.
Потім було організовано проведення власне тестового випробування 
(розпочато виконання тестів о 10год.23хв; завершено -  об 10год.43хв).



Після якого було здійснено кодування робіт учасників конкурсу та 
організовано перевірку робіт членами конкурсної комісії.
Слухали: Ганіцьку М.С. -  голову конкурсної комісії, яка повідомила 
результати оцінювання конкурсною комісією знань законодавства України 
кандидатом на заміщення вакантної посади директора «Синяківської 
загальноосвітньої ніколи І-ІІ ступенів Вишгородської районної ради 
Київської області»

№
з/п

ПІБ кандидата Бал
( ї ї  правильних відповідей і менше -  
Обалів; 12-15 правильних відповідей  

-  1 бал; 16 і більше -  2 бали)

1 Пасальська Валентина Миколаївна 1 бал

Відповідно до п.15.16.«Положення про конкурс на посаду керівників 
комунальних закладів загальної середньої ревіти, що належить до спільної 
комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міста 
Вишгородського району» Ганіцька М.С. запропонувала допустити 
Пасальську В.М. до наступного етапу конкурсу.

С
Результати голосування:
«за»-6 
«проти» - 0 
«утрималось»-0

Вирішили: допустити претендента на заміщення вакантної посади
директора «Синяківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
Вишгородської районної ради Київської області» Пасальську Валентину 
Миколаївну до наступного етапу конкурсу.

3. Про результати складання ситуаційного завдання та допуск претендента 
до захисту публічної презентації проекту розвитку школи та проходження 
співбесіди.
Слухали: Андріанову С.Л. -  секретаря конкурсної комісії, яка повідомила, 
що перевірка професійної компетентності, оцінка комунікаційних якостей та 
вміння ухвалювати рішення відбудеться шляхом письмового вирішення 
ситуаційного завдання. На розв’язання ситуаційного завдання надається 
ЗОхвилин.

Потім було організовано власне написання відповіді щодо ров’язання 
запропонованої педагогічної ситуації (розпочато вирішення ситуаційного 
завдання об 11год. 19хв; завершено -  об 11год.49хв). Після чого було здійснено 
кодування робіт учасників конкурсу та організовано індивідуальну перевірку 
робіт членами конкурсної комісії.



Слухали: Ганіцьку М.С. -  голову конкурсної комісії, яка повідомила 
результати оцінювання конкурсною комісією ситуаційного завдання 
кандидатом на заміщення вакантної посади директора «Синяківської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Вишгородської районної ради 
Київської області»

№
з/п

ГПБ кандидата Середній бал

1 Пасальська Валентина Миколаївна 2 бала

Відповідно до п.15.24.«Положення про конкурс на посаду керівників 
комунальних закладів загальної середньої освіти, що належить до спільної 
комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міста 
Вишгородського району» Ганіцька М.С. запропонувала допустити 
Пасальську В.М. до наступного етапу конкурсу - захисту публічної 
презентації проекту розвитку школи та проходження співбесіди.

Результати голосування:
«за»-6 
«проти»- 0 
«утрималось»-0

Вирішили: допустити претендента на заміщення вакантної посади 
директора «Синяківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
Вишгородської районної ради Київської області» Пасальську Валентину 
Миколаївну до третього етапу конкурсу.

4.Про результати захисту публічної презентації проекту розвитку школи 
та проходження співбесіди.

Претендент на заміщення вакантної посади директора «Синяківської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Вишгородської районної ради 
Київської області» Пасальська Валентина Миколаївна ознайомила 
членів конкурсної комісії та присутніх із проектом розвитку 
Синяківської школи, відповіла на запитання членів комісії та вислухала 
думки експертів (заступника голови Вишгородської РДА Волотовської 
Т.П.; начальника відділу освіти Форощі Т.В.)

Слухали: Ганіцьку М.С. -  голову конкурсної комісії, яка повідомила 
результати оцінювання конкурсною комісією публічної презентації та 
співбесіди із кандидатом на заміщення вакантної посади директора 
«Синяківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Вишгородської 
районної ради Київської області»_______________________________

№
з/п

ПІБ кандидата Середній бал

1 Пасальська Валентина Миколаївна 2,0 бала



Відповідно до п.15.25.«Положення про конкурс на посаду керівників 
комунальних закладів загальної середньої освіти, що належить до спільної 
комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міста 
Вишгородського району» Ганіцька М.С. запропонувала зарахувати набрані 
бали Пасальській В.М. до підсумкового рейтингу учасника конкурсу та 
визначити термін наступного засідання конкурсної комісії.

Результати голосування:
«за»-6 
«проти» - 0 
«утрималось»-0

Вирішили: зарахувати результати ус х̂ трьох етапів конкурсу до 
рейтингового списку претендента на заміщення вакантної посади 
директора «Синяківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
Вишгородської районної ради Київської області» Пасальській В.М. та 
визначити термін наступного засідання конкурсної комісії щодо визначення 
переможця конкурсу - 14.08.2019року.

Голова комісії 

Заступник голови 

Секретар комісії

М.Ганіцька

К.Кожанов

С.Андріанова

Члени комісії:

Л.Сучок

Т.Кравець 

Л. Дудченко


