
П РО ТО К О Л  №  З

засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору 
кандидатів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, що 

перебуває у комунальній власності територіальної громади міста 
Глухова -  Глухівської загальноосвітньої школи 1-ІII ступенів №2 

Глухівської міської ради Сумської області

19 серпня 2020 року

ПРИСУТНІ:

1 Іочаток засідання -  09 год. 00 хв. 
Закінчено засідання -  14 год. 10 хв. 
Перерва 12 год. 30 хв. -  12 год. 40 хв.

Голова комісії -  
Нанай Ніна Іванівна

депутат Глухівської міської ради, депутатська фракція «Воля 
народу»;

Члени комісії- 
Білан Анна 
Олександрівна

Ковальова Олена 
Миколаївна

Корж Тетяна 
Сергіївна

Сорока Сергій 
Іванович

Юдіна Оксана 
Олександрівна

Конкурсанти: 
Давиденко Наталія 
Олександрівна 
Матосова Алла 
Миколаївна

головний спеціаліст відділу взаємодії з органами місцевого 
самоврядування, моніторингу та позапланового контролю 
закладів освіти управління Державної служби якості освіти в 
Сумській області;

голова територіальної організації профспілки працівників 
освіти і науки України;

головний спеціаліст відділу інституційного аудиту управління 
Державної служби якості освіти в Сумській області;

депутат Глухівської міської ради, депутатська фракція 
«Українське об'єднання патріотів -  Укроп»;

голова Правління громадської організації «Асоціація 
керівників закладів освіти м. Глухова»;

Представники 
громадського 
самоврядування: 
Стеценко Тетяна 
Сергіївна

представник батьківського самоврядування Глухівської 
загальноосвітньої школи 1-Ш ст.. №2 Глухівської міської ради 
(протокол №1 від 16.06.2020)

Місько Світлана 
Володимирівна

представник громадського самоврядування працівників 
Глухівської загальноосвітньої школи 1-Ш ст.. №2 Глухівської



міської ради (протокол №1 від 15.06.2020)

Трохименко Віталій особа, яка здійснює відеозапис відповідно до ст.. 39 Закону
Анатолійович -  України «Про повну загальну середню освіту», Положення про

проведення конкурсу посаду керівника закладу загальної 
середньої освіти, що перебуває у комунальній власності 
територіальної громади міста Глухова -  Глухівської 
загальноосвітньої школи І-І1І ступенів №2 Глухівської міської 
ради Сумської області (рішення Глухівської міської ради від
20.05.2020 №452) з урахуванням змін до Положення (рішення
Глухівської міської ради від 26.06.2020 №468).

Голова комісії ознайомила членів конкурсної комісії із заявами представників 
органів громадського самоврядування Глухівської загальноосвітньої школи І-Ш ст. №2 
Глухівської міської ради, начальника відділу освіти Глухівської міської ради, депутатів 
Глухівської міської ради Демішевої О.М. та Буйкова С.О. щодо присутності їх під час 
проведення Конкурсу (відповідні протоколи та заяви додаються), а також із вимогами 
постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення 
карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 
поширенням гострої респіраторної хвороби СОУШ -19, спричиненої коронавірусом 8АК8- 
СоУ-2». Станом на 19.08.2020 рівень епідемічної небезпеки для Сумської області згідно 
даних, розміщених на офіційному інформаційному порталі Кабінету Міністрів України (за 
посиланням ЬіІр://соуіс119.§оу.иа) встановлений -  «зелений». На виконання вимог 
законодавства в частині обмежень під час проведення масових заходів -  такий може
відбуватися за умови перебування не більше 1 особи на 5 квадратних метрів, враховуючи
це комісія вимушена обмежити кількість осіб, які можуть знаходитись у приміщенні, 
визначеному для проведення конкурсу. Враховуючи карантинні обмеження, під час 
конкурсу в приміщенні можуть знаходитись 6 членів комісії, 2 конкурсанта, 2 
представника органів громадського самоврядування закладу освіти, 1 особа, яка здійснює 
відеозапис, всього 11 осіб. Виходячи з вимог Постанови членам комісії запропоновано 
шляхом голосування визначитись поосібно щодо присутності на конкурсі інших осіб.

Р езультати  голосування:
Представників органу громадського самоврядування працівників Глухівської

загальноосвітньої школи І-Ш ст.. №2 Глухівської міської ради -  2 особи:

«за» -0 
«проти» - 6 
«утримались» - 0

Представників органу громадського самоврядування працівників Глухівської
загальноосвітньої школи І-Ш ст.. №2 Глухівської міської ради -  1 особа:
« за» -6 
«проти»- 0 
«утримались»- 0

Представників батьківського самоврядування Глухівської загальноосвітньої школи I- 
Ш ст. №2 Глухівської міської ради -  2 особи 
«за» -0 
«проти» - 6 
«утримались»- 0

Представників батьківського самоврядування Глухівської загальноосвітньої школи 
1-Ш ст.. №2 Глухівської міської ради -  1 особа



«за» -6 
«проти» - 0 
«утримались»- 0
Начальника відділу освіти Глухівської міської ради:
«за» -2 
«проти» - 4 
«утримались» - 0
Депутата Глухівської міської ради Деміиіевої О.М.:
« за» -0 
«проти» - 5 
«утримались»- 1
Депутата Глухівської міської ради Буйкова С.О.:
« за» -0 
«проти» - 6 
«утримались» - 0

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про порядок роботи конкурсної комісії та виконання вимог Закону України «Про 
запобігання корупції» членами комісії.
2. Про порядок проведення конкурсу.
3. Про визначення результатів конкурсу (переможця конкурсу або визнає конкурс таким, 
що не відбувся)».

1. СЛУХАЛИ:

Нанай Н.І. -  голову комісії, яка представила членів комісії, конкурсантів та інших 
осіб. Ознайомила з порядком роботи конкурсної комісії та виконання вимог Закону 
України «Про запобігання корупції» членами комісії, роз’яснила права і обов’язки членів 
конкурсної комісії та запропонувала членам комісії, які не були присутні на першому 
засіданні конкурсної комісії, написати у довільній формі на ім ’я голови комісії заяву про 
те, що відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» вони не є близькою 
особою учасників конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів (III розділ 
Положення).»

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію голови конкурсної комісії взяти до відома.
2. Членам комісії Ю діній О.О., Корж Т.С. написати заяви на ім’я голови конкурсної 

комісії, що відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» вони не є близькою 
особою учасників конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів.

2. СЛУХАЛИ:
Нанай Н.І. -  голову комісії, яка ознайомила з порядком проведення конкурсу та 
зазначила, що згідно Закону України «Про повну загальну середню освіту» та 
Положення про конкурс конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за 
результатами:

а) перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема 
Закону України «про повну загальну середню освіту», Закону України "Про освіту" та 
інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;



б) перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання 
ситуаційного завдання;

в) публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану 
розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання 
членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Перелік питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої 
освіти затверджено центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Кожним членом конкурсної комісії виставляється бал за кожне із завдань 
конкурсного відбору. Секретарем конкурсної комісії відповідні бали вносяться до 
Зведеної відомості середніх балів конкурсного відбору, яка сформована за зразком форми, 
згідно додатку 4 до Положення, розраховується середній бал. Конкурсним балом за 
результатами конкурсного відбору вважається кількість балів, відображена в стовпчику 
«Загальна кількість балів» форми, згідно додатку 4 до Положення, яка є сумою середніх 
балів за результатами кожного з конкурсних випробувань. Не може бути визначено 
переможцем конкурсу особу, яка за результатами конкурсу отримала менше 7 конкурсних 
балів.

Екзаменаційна відомість сформовано за зразком форми, згідно додатку 4 до 
Положення.

На попередньому засіданні конкурсної комісії було сформовано і затверджено три 
варіанти завдань, кожен з яких складається з ЗО тестових питань та одного ситуаційного 
завдання. Виготовлено кількість примірників завдань відповідно до кількості осіб, 
допущених до конкурсу -  по два. Всі конверти із завданнями було опечатано у 
присутності членів комісії і підписано присутніми на засіданні членами конкурсної 
комісії.

У присутності усіх учасників конкурсного відбору обирається один із конвертів, у 
якому містяться завдання. Усі кандидати, які претендують на одну посаду, виконують 
однакові види і варіанти завдань. Загальний час на виконання становить 2 години. Під час 
виконання завдань конкурсантам заборонено:

- переміщатися або залишати приміщення, де відбувається конкурсний відбір до 
завершення виконання завдань і здачі роботи секретарю конкурсної комісії;

- спілкуватися один з одним або з іншими особами;
- користуватися будь-якими цифровими пристроями або матеріалами у будь-якому 

вигляді.
Кожне тестове завдання містить три варіанти відповіді, одна з яких правильна. Під 

час вирішення тестових та ситуаційного завдань дозволяється робити записи на чернетці 
(аркуш паперу з відтиском печатки Г'лухівської міської ради), на бланку завдань 
виправлення не допускаються, у разі наявності виправлень або декількох відмічених 
відповідей на бланку тестових завдань, така відповідь зараховується як неправильна.

За результатами відповідей на тестові питання конкурсанти отримують такі 
конкурсні бали:

0 -  кількість правильних відповідей від 0 до 15;
1 -  кількість правильних відповідей від 16 до 21;
2 -  кількість правильних відповідей від 22 до 27;
3 -  кількість правильних відповідей від 28 до ЗО.
Максимальная кількість балів за виконання тестових завдань -  3 бали.

За результатами виконання ситуаційного завдання конкурсанти можуть отримати 
такі бали:
0 -  відповідь відсутня;
1 -  відповідь не відповідає змісту питання;



2 -  відповідь неповна;
3 -  відповідь повна.
Максимальна кількість балів за виконання ситуаційного завдання 3 бали.

Після завершення виконання завдань робота підписується конкурсантом та (разом з 
чернеткою) під підпис передається секретарю для перевірки конкурсною комісією 
(секретар зазначає час коли було здано роботу).

Голова комісії запропонувала секретарю конкурсної комісії відкрити опечатану 
папку і обрати шляхом вільного вибору один із конвертів з конкурсними завданнями, 
відкрити обраний конверт та роздати завдання конкурсантам, яким після отримання 
завдань, запропоновано підписати бланки завдань та розпочати їх виконання. Після цього 
розпочався відлік часу на виконання завдань (9 год.42 хв -  11 год.42хв.).

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію голови конкурсної комісії взяти до відома.
2. Час початку та закінчення виконання завдань конкурсантами встановити: 9 год.42 х в -  
11год.42хв.
3. Результати оцінювання конкурсних випробувань занести в екзаменаційні відомості 
балів конкурсного відбору.
4. Сформувати зведену відомість середніх балів конкурсного відбору на посаду керівника 
Глухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Глухівської міської ради Сумської 
області.

Для визначення порядку проведення презентацій головою комісії запропоновано 
конкурсантам потягнути аркуш паперу із порядковим номером виступу шляхом 
випадкового вибору.

А також роз’яснено порядок публічної та відкритої презентації державною мовою 
перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти (презентації), а також 
надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного 
випробування (презентації) . Для публічної та відкритої презентації державною мовою 
перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти конкурсанту надається 
15 хвилин. Час відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту 
конкурсного випробування не враховується у час презентації.

За результатами презентації конкурсанти можуть отримати такі бали:
0 -  презентація відсутня;
1 -  презентація не відповідає змісту поставленого завдання та/або не відповідає 

загальним вимогам щодо оформлення і викладу змісту презентації;
2 -  наявні суттєві недоліки у виконанні презентації, окремі недоліки у її оформленні;
3 -  наявні незначні недоліки у виконанні та оформленні презентації та/або не надано 

відповіді на запитання комісії;
4 -  зміст презентації відповідає темі, дотримано всіх вимог щодо технічного, 

естетичного оформлення роботи і орфографічного стандарту, надані повні та обґрунтовані 
відповіді на запитання комісії.

Для забезпечення рівних умов участі у конкурсі під час презентації перспективного 
плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на 
запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування одним 
учасником, інший знаходиться поза межами приміщення, де відбувається конкурсний



УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію голови конкурсної комісії взяти до відома.
2. Результати оцінювання презентації перспективного плану розвитку закладу загальної 
середньої освіти занести в екзаменаційні відомості балів конкурсного відбору.
3. Сформувати зведену відомість середніх балів конкурсного відбору на посаду керівника 
Глухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Глухівської міської ради Сумської 
області.

3. СЛУХАЛИ:
Голову комісії Нанай Н.І., яка ознайомила з результатами середніх балів конкурсантів на 
посаду керівника Глухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Глухівської 
міської ради Сумської області, та було визначено загальні бали, що отримали конкурсанти 
за результатами випробувань (зведена відомість середніх балів конкурсного відбору 
додається).

УХВАЛИЛИ:
1. За результатами конкурсу переможцем визначено Давиденко Наталію 

Олександрівну (загальна кількість балів 9,8).
2. Начальнику відділу освіти Глухівської міської ради Васянович Л.Г. 

рекомендувати протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення призначити на 
посаду директора Глухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Глухівської міської 
ради Давиденко Наталію Олександрівну та укласти з нею строковий трудовий договір.

3. Результати конкурсу та відеозапис оприлюднити на офіційному веб-сайті 
Глухівської міської ради не пізніше 20.08.2020р.

Голова комісії 

Секретар комісії 

Члени комісії


