
ПРОТОКОЛ № 2 
засідання конкурсної комісії 

на заміщення вакантної посади директора КЗ «Лисичанська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 
Лисичанської міської ради Луганської області» 

10 червня 2020 року м. Лисичанськ 

Місце проведення: 93118, Луганська обл., Лисичанськ, кв. 40 років 
Перемоги, 19 (приміщення КЗ «Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 13 Лисичанської міської ради Луганської області») 

Присутні: 
Ганьшин 
Ігор Іванович 

заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів, голова 
конкурсної комісії 

Худоба 
Тетяна Валеріївна 

начальник відділу освіти 
Лисичанської міської ради, секретар конкурсної 
комісії 

Нєстєрова 
Світлана Олексіївна 

заступник начальника відділу освіти, 
член конкурсної комісії 

Карпенко 
Олена Юріївна 

заступник директора з навчально-
виховної роботи КЗ «Лисичанська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 
Лисичанської міської ради Луганської області», 
член конкурсної комісії 

Олександрова 
Баталія Валентинівна 

вчитель КЗ «Лисичанська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 
Лисичанської міської ради Луганської області», 
член конкурсної комісії 

Мацай 
Ірина Миколаївна 

вчитель КЗ «Лисичанська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 
Лисичанської міської ради Луганської області», 
член конкурсної комісії 

Сушкова 
Юлія Вікторівна 

голова батьківського комітету КЗ 
«Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 12 Лисичанської міської ради 
Луганської області», член конкурсної комісії 

Ващенко 
Ольга Миколаївна 

член батьківського комітету КЗ 
«Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 12 Лисичанської міської ради 
Луганської області», член конкурсної комісії 



Юсакова 
Ольга Петрівна 

директор КЗ «Лисичанська 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 18 
Лисичанської міської ради Луганської області», 
член конкурсної комісії 

Живага 
Андрій В'ячеславович 

директор Лисичанської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. № 4, член 
конкурсної комісії 

Жусов 
Володимир 
Валентинович 

директор Лисичанської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26, 
член конкурсної комісії 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади 
директора КЗ «Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 
Лисичанської міської ради Луганської області». Перевірка на знання 
законодавства України у сфері загальної середньої освіти. 

2. Про вирішення ситуаційного завдання кандидатами на заміщення 
вакантної посади. 

3. Про публічну та відкриту презентацію перспективного плану розвитку 
закладу кандидатами на заміщення вакантної посади. 

4. Про визначення переможця на вакантну посаду директора КЗ 
«Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Лисичанської 
міської ради Луганської області». 

І. СЛУХАЛИ: Ганьшина 1.1, - голову конкурсної комісії, який повідомив 
членів конкурсної комісії, що відповідно до Положення про конкурс на 
посаду керівника закладу загальної середньої освіти, буде здійснюватися 
відеофіксація даного засідання з подальшим оприлюдненням відеозапису на 
офіційному веб-сайті Лисичанської міської ради. 

Також голова конкурсної комісії повідомив про порядок проведення та 
тривалість письмових відповідей на питання з перевірки знання 
законодавства України у сфері загальної середньої освіти. 

Завдання містить 36 питань, які розподілені на 9 білетів по 4 питання у 
кожному. Письмові відповіді проводяться не довше 60 хвилин. 

Після закінчення часу, відведеного на письмові відповіді, проводиться 
оцінювання за такими критеріями: 

З бали виставляються кандидатам, які в повному обсязі розкрили суть 
питання. 

2 бали виставляються кандидатам, які достатньо повно розкрили суть 
питання. 



1 бал виставляється кандидатам, які розкрили питання фрагментально. 
0 балів виставляється кандидатам, які не відповіли на питання. 

Із загальної суми балів,отриманих за всі питання білету, розраховується 
середній бал. Загальна оцінка формується шляхом визначення середнього 
арифметичного значення індивідуальних балів членів конкурсної комісії. 
Максимальна кількість балів, які може отримати кандидат за підсумками 
письмових відповідей, становить 3 бали. 

Результати фіксуються у відомості. 

До участі в конкурсі на посаду директора допущені Дуфнік Олена 
Миколаївна, Фастов Іван Володимирович, Бондар Ганна Вікторівна. 

Конкурсантам запропоновано витягнути білет та почати надавати 
письмові відповіді. 

Дуфнік Олена Миколаївна витягнула білет № 3 ; 
Фастов Іван Володимирович витягнув білет № ; 
Бондар Ганна Вікторівна витягнула білет № / . 

У 2 НО 
Виконання даного завдання розпочато о / , ) год. 
Закінчено о год. 

СЛУХАЛИ: Худобу Т.В.,секретаря конкурсної комісії, яка повідомила, що 
кандидати впорались із письмовими відповідями вчасно. Після перевірки 
завдань і підрахунку виставлених балів: 
Дуфнік О.М. за письмові відповіді на знання законодавства у сфері загальної 
середньої освіти отримала 1; 93 балів; 
Фастов І.В. за письмові відповіді на знання законодавства у сфері загальної 
середньої освіти отримав і, / / балів; 
Бондар Г.В. за письмові відповіді на знання законодавства у сфері загальної 
середньої освіти отримала балів. 

II. СЛУХАЛИ: Худобу Т.В., яка проінформувала про порядок проведення 
та тривалість підготовки письмового вирішення ситуаційного завдання. 

Ситуаційне завдання вирішується письмово державною мовою не довше 15 
хвилин. 

Після закінчення часу, відведеного на вирішення ситуаційного завдання, 
проводиться перевірка шляхом оцінювання ситуаційного завдання кожним 
членом комісії індивідуально. Загальна оцінка формується шляхом 
визначення середнього арифметичного значення індивідуальних балів членів 
конкурсної комісії, яке фіксується у відомості. 

Зміст відповіді на ситуаційне завдання оцінюється відповідно до 
реалізації професійних компетентностей: 



З бали виставляються кандидатам, які в повному обсязі висвітлили 
шляхи виконання ситуаційного завдання; 

2 бали виставляються кандидатам, які достатньо повно висвітлили 
шляхи виконання ситуаційного завдання; 

1 бал виставляється кандидатам, які розкрили ситуаційне завдання 
фрагментально; 

0 балів виставляється кандидатам, які не впоралися із виконанням 
ситуаційного завдання. 

Максимальна кількість балів, які може отримати кандидат за підсумками 
ситуаційного завдання, становить 3. 

Члени комісії доручили / .обрати одне із запропонованих 
варіантів ситуаційного завдання. 

. витягнула ситуаційне завдання № ^ 

Вирішення ситуаційного завдання розпочато о / / год. 
Вирішення ситуаційного завдання закінчилось о год. 

Худоба Т.В. повідомила, що кандидати впоралась із завданням вчасно. 

Після перевірки ситуаційного завдання і підрахунку виставлених балів: 
Дуфнік О.М. за вирішення ситуаційного завдання отримала балів; 
Фастов І.В. за вирішення ситуаційного завдання отримав / , /<? балів; 
Бондар Г.В. за вирішення ситуаційного завдання отримала балів. 

III. СЛУХАЛИ: Худобу Т.В., яка проінформувала про порядок 
представлення презентації перспективного плану розвитку закладу. 

Кандидат презентує перспективний план розвитку закладу загальної 
середньої освіти, надає відповіді на запитання членів конкурсної комісії 
щодо проведеної презентації. 

Виступ повинен тривати не більше 7 хвилин. 
Для оцінювання результату публічної та відкритої презентації 

перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти 
використовується така система: 

3 бали виставляється кандидатам, які склали професійний, фінансово 
обґрунтований, новаторський план розвитку закладу освіти; 

2 бали виставляється кандидатам, які в перспективному плані повністю 
розкрили всі напрямки роботи закладу освіти; 

1 бал виставляється кандидатам, які частково розкрили перспективи 
розвитку закладу освіти; 

0 балів виставляється кандидатам, які не окреслили перспективи 
розвитку закладу освіти. 



Максимальна кількість балів, які може отримати кандидат за 
підсумками презентації перспективного плану розвитку закладу загальної 
середньої освіти становить 3. 

Результати презентації перспективного плану розвитку закладу 
загальної середньої освіти фіксуються у відомості. 

ВИСТУПИЛИ: 

Дуфнік О.М., Фастов І.В., Бондар Г.В., які представили членам конкурсної 
комісії презентації перспективного плану розвитку КЗ «Лисичанська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Лисичанської міської ради 
Луганської області». Членами комісії проведено співбесіди з кандидатами на 
посаду директора. 

СЛУХАЛИ: 
Худобу Т.В., яка повідомила, що після підрахунку виставлених балів за 
представлення презентації перспективного плану розвитку КЗ «Лисичанська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Лисичанської міської ради 
Луганської області» та підбиття підсумків: 
Дуфнік О.М. отримала ^ 9 І балів; 
Фастов І.В. отримав балів; 
Бондар Г.В. отримала - / балів. 

Худоба Т.В. також проінформувала, що загальна кількість балів 
кандидата визначається шляхом додавання балів, виставлених кожному 
кандидату за результатами оцінювання перевірки знання законодавства, 
розв'язання ситуаційних завдань, презентації. Загальна сума балів заноситься 
у зведену відомість. 

СЛУХАЛИ: 
Ганьшина 1.1., який оголосив підсумки всіх етапів конкурсного відбору 
кандидатів на заміщення вакантної посади директора КЗ «Лисичанська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Лисичанської міської ради 
Луганської області» 

Прізвище, ім'я та по батькові 
кандидата 

Загальна кількість 
балів 

Рейтинг 

Дуфнік Олена Миколаївна 51- т 
Фастов Іван Володимирович 

ш 
Бондар Ганна Вікторівна І:И /Т 



За підсумковим рейтингом кандидатів 1 місце у рейтингу посідає 

II місц&Уосідає У О ^ Н ^ о ^ '/с^-пя^ , 
III місце - 'Аоеги^с 7 ГЖҐШ . 
Разом з тим, запропонував відкритим гшгосуванйЕям проголосувати за 
кандидатуру ( З и л н г с ^ / ш ^ ^ Ь ґ ^ и с 
на заміщення вакантної посади директора КЗ «Лисичанська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 12 Лисичанської міської ради Луганської області», 
яий(яка) за результатами конкурсного відбору набрав(ла) Ж*, 5 балів. 

Доручити секретарю комісії забезпечити оприлюднення результатів 
конкурсного відбору на веб-сайті Лисичанської міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - / ' ї осіб; 
«ПРОТИ» - 0 осіб; 
«УТРИМАЛИСЬ» - _ і2_ осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

Визнати переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади директора КЗ 
«Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Лисичанської 
міської ради Луганської області» ^ХліУ/Лс (2&/6У 

Відділу освіти Лисичанської міської ради укласти з ним(нею) строковий 
трудовий договір терміном на два роки. 

Голова конкурсної комісії / ^ з і г о р Ганьшин 

Секретар конкурсної комісії Тетяна Худоба 

Члени комісії: 
Нєстєрова С.О. 
Карпенко О.Ю. 
Олександрова Н І ^ г ^ ^ б ^ 
Мацай І.М. 
Сушкова Ю.В 

Ващенко О.М. 
Юсакова О.П. 
Живага А.В. І 
Жусов В 3 - - 4 


