
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ    

 
ПРОТОКОЛ  

 

засідання конкурсної комісії з відбору кандидатур на заміщення  посади 

керівника Вікторійської зш І-ІІІ ст. Пирятинської міської ради  

Полтавської області 

 м.Пирятин 

 

23 липня 2021 року                                                                                     № 2 

 

Всього членів комісії:  6 осіб                                                 

Присутні:  5 осіб 

Відсутні: Гаркавенко О.М. 

 

Голова   

конкурсної комісії: 

 

Заступник  

голови конкурсної комісії: 

 

 

Гаркавенко  

Олександр Михайлович (відсутній) 

 

Йощенко 

Владислав Миколайович 

   

Секретар   

конкурсної комісії: 

 Зібніцька  

Людмила Іванівна 

 

Присутні члени конкурсної комісії: 

Василенко М.В. 

Мироненко Л.Л. 

Созінова Т.А. 

 

Запрошені: кандидат на посаду керівника Вікторійської зш І-ІІІ ст. – 

Левада О.М.,  заступник міського голови Коваленко Т.В. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про перевірку знань законодавства, а саме – проведення письмового 

тестування, кандидата на заміщення посади керівника Вікторійської зш І-ІІІ ст. 

Пирятинської міської ради Полтавської області. 

2. Про перевірку професійних компетентностей, а саме – виконання 



ситуаційного завдання, кандидата на заміщення посади керівника Вікторійської 

зш І-ІІІ ст. Пирятинської міської ради Полтавської області. 

3. Про оцінювання презентації перспективного плану розвитку закладу 

загальної середньої освіти. 

4. Про визначення переможця конкурсу на заміщення посади керівника 

Вікторійської зш І-ІІІ ст. Пирятинської міської ради Полтавської області. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

 

Йощенка В.М., заступника голови конкурсної комісії, який повідомив, що  

відповідно до Положення про конкурс на посаду керівників закладів загальної 

середньої освіти Пирятинської міської ради,  затвердженого рішенням 

виконавчого комітету Пирятинської міської ради від 31.03.2021 № 275, 

конкурсна комісія перевіряє кандидата на знання законодавства України у 

сфері освіти, зокрема Законів України „Про освіту“, „Про загальну середню 

освіту“, інших нормативно-правових актів у сфері освіти, а також Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти 

„Нова українська школа“ на період до 2029 року, схваленої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р, шляхом 

проведення письмового тестування.  

Зібніцьку Л.І., секретаря конкурсної комісії, яка роз’яснила                

Леваді О.М. та присутнім умови проведення тестування. Повідомила, що 

тестове завдання містить 20 питань, які оцінюються  від 0 до 1 балів: за кожну 

правильну відповідь виставляється 1 бал, 0 балів – за неправильну. Тестування 

виконується письмово, не довше 20-ти хвилин. 
  

ВИСТУПИЛИ: 

 

Зібніцька Л.І., секретар конкурсної комісії, повідомила, що за підсумком 

виконаних тестових завдань, Левада О.М. набрав 18 балів.  

 

ВИРІШИЛИ:  

 

1. Інформацію заступника голови конкурсної комісії Йощенка В,М. та 

секретаря конкурсної комісії Зібніцької Л.І. взяти до відома. 

2. Допустити Леваду О.М. до виконання ситуаційного завдання для 

перевірки професійних компетентностей кандидата на заміщення посади 

керівника Вікторійської зш І-ІІІ ст. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“  - 5; 

                               „проти“  - 0; 

                               „утримались“ - 0. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Йощенка В.М., заступника голови конкурсної комісії, який повідомив, що 



розв’язання ситуаційних завдань проводиться з метою з’ясування спроможності 

кандидатів використовувати свої знання та досвід під час виконання посадових 

обов’язків шляхом оцінки відповідності професійної компетентності та 

професійних знань кандидата встановленим вимогам, зокрема на знання 

спеціального законодавства, що пов’язані із завданнями та змістом роботи на 

посаді директора закладу загальної середньої освіти. 

Зібніцьку Л.І., секретаря конкурсної комісії, яка зазначила, що ситуаційне 

завдання виконується письмово, державною мовою, не довше 15 хвилин; 

оцінювання письмових відповідей здійснюється за 3-бальною шкалою. Зачитала 

критерії оцінювання та надала ситуаційне завдання Левалі О.М. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Зібніцька Л.І., яка зачитала ситуаційне завдання та його виконання 

Левадою О.М. 

Йощенко В.М. нагадав членам комісії критерії, за якими здійснюється 

оцінювання цього завдання та запропонував виставити оцінки. 

Зібніцька Л.І. повідомила, що за виконання ситуаційного завдання, 

Левада О.М. набрав 10 балів. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 

1. Інформацію заступника голови конкурсної комісії Йощенка В.М.. та 

секретаря конкурсної комісії Зібніцької Л.І. взяти до відома. 

2. Допустити Леваду О.М. до відкритої публічної презентації 

перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“  - 5; 

                               „проти“  - 0; 

                               „утримались“ - 0. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 

Йощенка В.М., заступника голови конкурсної комісії, який повідомив, що 

кандидат презентуватиме державною мовою перспективний план розвитку 

закладу загальної середньої освіти. Зазначив, що оцінювання презентації 

здійснюється за ступенем вираженості від 0 до 5 балів. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Левада О.М., який презентув перспективний план розвитку Вікторійської 

зш І-ІІІ ст. Пирятинської міської ради Полтавської області на 2021 - 2023 р.р. 

Він чітко окреслив мету, візію та завдання закладу відповідно до державної 

політики у галузі освіти та освітніх запитів громади. Проаналізував сучасний 

стан школи, проінформував про досягнення, зазначив  наявні проблеми, вказав 



терміни щодо вирішення та реалізації ключових завдань. Розповів про 

залучення колективу до інноваційної діяльності, участі у проектах.  

Левада О.М. дав відповіді на усі задані йому питання. 

Йощенко В.М. нагадав членам комісії критерії, за якими здійснюється 

оцінювання цього завдання та запропонував виставити оцінки. 

Зібніцька Л.І. повідомила, що за підсумком оцінювання презентації, 

Левада О.М. набрав 16 балів; разом за три завдання – 44 бали.  

 

 

ВИРІШИЛИ:  

 

Інформацію кандидата на посаду керівника Вікторійської зш І-ІІІ ст.  

Левади О.М., заступника голови конкурсної комісії Йощенка В.М. та секретаря 

конкурсної комісії Зібніцької Л.І. взяти до відома. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“  - 5; 

                               „проти“  - 0; 

                               „утримались“ - 0. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

 

Йощенка В.М., який повідомив, що у підсумку проведеного конкурсного 

відбору на заміщення посади керівника Вікторійської зш І-ІІІ ст. Пирятинської 

міської ради Полтавської області, участь у якому брав один кандидат – Левада 

О.М., ним виконані усі умови конкурсного відбору, передбачені Положення 

про конкурс на посаду керівників закладів загальної середньої освіти 

Пирятинської міської ради,  затвердженого рішенням виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради від 31.03.2021 № 275.  Тому він, як заступник голови 

конкурсної комісії, пропонує визнати Леваду О.М. переможцем конкурсу та 

рекомендувати його кандидатуру для затвердження на посаді директора 

Вікторійської зш І-ІІІ ст. з подальшим укладанням контракту строком на два 

роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

В обговоренні питання взяли участь Мироненко Л.Л., Созінова Т.А., 

Василенко М.В. Члени комісії відмітили належний рівень підготовки 

презентації Левадою О.М. відповідно до критеріїв оцінювання. 

 

ВИРІШИЛИ: 

  

1. Інформацію заступника голови конкурсної комісії Йощенка В.М. взяти 

до відома. 

2. Визнати Леваду О.М. переможцем конкурсу та рекомендувати 

начальнику відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради його 



кандидатуру для затвердження на посаді директора Вікторійської зш І-ІІІ ст. з 

подальшим укладанням контракту строком на два роки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“  - 5; 

                               „проти“  - 0; 

                               „утримались“ - 0. 

 

 

Голова конкурсної комісії ____________________      О.М.Гаркавенко 

 

Заступник голови конкурсної комісії ___________       В.М.Йощенко 

 

Секретар конкурсної комісії __________________       Л.І.Зібніцька 

 

 

Члени конкурсної комісії: 

 

__________________________ М.В.Василенко  

__________________________ Л.Л.МИроненко  

__________________________ Т.А.Созінова  

  

  

  

  

 

   

  


