
П Р О Т О К О  
засідання конкурсної комісії з проведенн 
комунального закладу «Костопільська с

Рівненської облас

20. 10.2020

Л № 2 
я конкурсу н 
пеціальна 
ної ради

Місце проведення: м.Рівне, майдан Просвіти, 1

Конкурсна комісія створена розпоря, 
від 21.09.2020 №100 «Про проведення конкурс 
закладу «Костопільська спеціальна школа І-ІІІ 
та затвердження складу конкурсної комісії»

їси:
-  голова к 

о МиколайоЕ
омісії, Сосюк Наталія 
ич, Сидорук Святослав

На засіданні присутні члени конкурсної комі 
Богатирчук-Кривко Світлана Кирилівна 

Володимирівна -  секретар, Коржевський Петр 
Миколайович, Ковальчук Марія Юріївна.

Відсутня: Мариніна Людмила Василівна.

На засіданні конкурсної комісії присутні працівники виконавчого апарату

шк
а посаду директора 
;ола І-ІІІ ступенів»

, каб ЗОЇ

у на посаду 
ступенів» Ріі

директора

м. Рівне

дженням голови обласної ради 
р иректора комунального 

ненської обласної ради

комунального закладуобласної ради, кандидати на посаду
«Костопільська спеціальна школа І-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради 
Будько І.А. та Шама М.Л.

Засідання конкурсної комісії вела голова комісії Богатирчук-Кривко Світлана 
Кирилівна.

Слухали:
Богатирчук-Кривко Світлану Кирилівну 
затвердити порядок денний засідання комісії.

Вирішили:
Затвердити наступний порядок денний засідай

Порядок денний:
1 .Встановлення критеріїв оцінювання тестува
та перспективного плану розвитку закладу
2. Встановлення часу для написання кандида' 
знання законодавства у формі тестування та ві
3. Перевірка кандидатів на знання законодавці 
зокрема Закону України «Про повну загаль 
«Про освіту» та інших нормативно-правови 
освіти, у формі письмового тестування та п 
шляхом письмового вирішення ситуаційного:

голову комісії, яка запропонувала
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их завдань з перевірки 
аційного завдання, 
альної середньої освіти, 

с^світу», Закону України 
рі загальної середньої 
есійної компетентності



Голосували;
“За ” -  5 чол., “проти ” — 0 чол., “утримались ” 
Рішення прийняте.

Порядок денний засідання конкурсної комісії

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННрГО

1. Встановлення критеріїв оцінювання тестування з перевір» 
та перспективного плану розвитку закладу.

ж

Виступила:
Богатирчук-Кривко Світлана Кирилівна -  
відповідно до пункту 9 Положення про ко 
загальної середньої освіти спільної власності 
міст Рівненської області в редакції, затве 
від 05.06.2020 №1696 конкурсний відбір пе 
результатами:

-  перевірки знання законодавства у сфері 
Закону України «Про повну загальну серед: 
освіту» та інших нормативно-правових актів у

-  перевірки професійних компетентно* 
письмового вирішення ситуаційного завдання;

-  публічної та відкритої презентації держа 
розвитку закладу загальної середньої освіт 
запитання членів конкурсної комісії в межах з:

Перевірка знання законодавства кандидаті 
тестування.

Зразок ситуаційного завдання та критерії 
додатку до цього Положення та оприлюдню 
Критерії оцінювання тестувань і презента 
закладу визначаються конкурсною комісією.

Богатирчук-Кривко С.К. нагадала, що 
погодились з пропозиціями управління 
державної адміністрації та визначила обсяг тес 
одному білеті.

Міністерство освіти і науки України нак 
Примірний перелік питань для перевірки зна: 
середньої освіти, в якому І розділ: питання 
«Про освіту», в кількості 100 питань та II р 
Закону України «Про повну загальну середню
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4.3аслуховування публічної та відкритої презентаці 
перспективного плану розвитку комунального закладу «Кс 
школа І-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради.
5.Визначення часу, дати та місця проведення засідання конкурсної комісії щодо 
визначення переможця конкурсу.
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Богатирчук-Кривко С.К. зазначила, що всь 
ЗО з цих питань, та запропонувала оцінюв 
наступним чином: від 0 до 6 правильних 
правильних відповідей -  1 бал, від 14 до 20 пр|; 
до ЗО правильних відповідей -  3 бали.

Щодо критеріїв оцінювання перспективи 
закладу «Костопільська спеціальна школа І-ІИ 
презентованого кандидатом, Богатирчук 
запропонувала оцінити шляхом голосування 
комісії -  один бал.

Богатирчук-Кривко С.К. повідомила, що 
керівника закладу загальної середньої освіти 
громад сіл, селищ, міст Рівненської області 
обласної ради від 05.06.2020 №1696 визначені 
завдання: 2 бали -  кандидатам, професійн 
вимогам та які виявили глибокі знання, 
ефективного виконання посадових обов’язків 
компетентність яких відповідає вимогам в 
виконання посадових обов’язків; 0 балів -  кан 
яких не відповідає вимогам.

Згідно з Положенням у разі, якщо кандидат 
та/або у результаті оцінювання вирішення ситу ; 
перспективного плану розвитку закладу 
відповідного законодавства України, професій^ 
виконання посадових обов’язків, конкурсна 
кандидата переможцем конкурсу.

Для визначення кандидата переможцем 
встановити мінімальну необхідну кількість балі

Запропонувала не визначати переможцем 
тестування набрав 0 або 1 бал; або за рез 
завдання набрав 0 балів; або за презентацію пе 
2 і менше балів.
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Вирішили:
1. Визначити критерії оцінювання тестових питань наступі 
правильних відповідей -  0 балів, від 7 до 13 правильних від 
до 20 правильних відповідей -  2 бали, від 21 де ЗО правильні
2. Перспективний план розвитку комунального» закладу «Ко
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Голосували:
“За ” -  5 чол., “проти ” -  0 чол., “утримались 
Рішення прийняте.

2. Встановлення часу для написання кандидатами письмов 
знання законодавства у формі тестування та вирішення ситуа:

-  0 чол.

Слухали:
Богатирчук-Кривко Світлану Киршівну 
встановити час на написання письмових завдав

Вирішили: встановити час для написання 
перевірки знання законодавства у формі тес 
завдання 01 год. 00 хв.

голову комісії, яка запропонувала 
ь 01 год. 00 ХЕ

кандидатами 
ування та в

Голосували:
“За ” -  5 чол., “проти; 
Рішення прийняте.

0 чол., “утримались ”-  0 чол.

3. Перевірка кандидатів на знання законодавств; 
зокрема Закону України «Про повну загальну 
«Про освіту» та інших нормативно-правових 
освіти, у формі письмового тестування та пе 
шляхом письмового вирішення ситуаційного за

а у сфері заг: 
СереДНЮ О' 
актів у сфер 

февірка профії 
вдання.

Виступила:
Богатирчук-Кривко Світлана Кирилівна -  
Будько І.А.та Шамі М.Л. вибрати по одному 
ситуаційному завданні та нагадала, що комі 
письмового тестування та вирішення ситуаційн 
Будько І.А.та Шама М.Л. взяли білети для тес 
та приступили до написання письмових завдань

Письмове проведення тестування та вирішення ситуа

В зазначений комісією час Будько І.А. та 
письмових завдань та здали комісії написані ро

Комісія перевіряє письмові роботи.

Богатирчук-Кривко Світлана Кирилівна надає 
для повідомлення про результати тестува: 
ситуаційних завдань кандидатом Будько І.А.

Сосюк Н.В. повідомила, що кандидат Будько 
тестування надала правильні відповіді на 12 
оцінювання тестувань отримала 1 бал.

их завдань з перевірки 
ційного завдання.
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Відповідно до результатів вирішення ситуаційного 
компетентність кандидата Будько Ірини Анатомі 
оцінювання ситуаційного завдання оцінці: 
компетентність яких не відповідає вимогам.

Виступила:
Богатирчук-Кривко Світлана Кирилівна -  гол* 
комісії з наданою оцінкою, за результатами 
кандидатом Будько Іриною Анатоліївною?

11ВНИ відпові 
0 балів -

Ова комісії: 
вирішення

завдання професійна 
дає згідно з критеріями 

кандидати, професійна

чи погоджуються члени 
ситуаційного завдання

зливна за результатами 
итань та відповідно до

Вирішили:
1 .Взяти до відома інформацію про те, що Будьмо Ірина Анат 
письмового тестування надала правильні відповіді на 12 п 
критеріїв оцінювання тестувань отримала 1 бал
2.Погодитись з оцінкою 0 балів за результатами вирішення Будько Іриною 
Анатоліївною ситуаційного завдання.

Голосували:
“За ” -  5 чол., “проти: 
Рішення прийняте.

0 чол., “утримались ”

Богатирчук-Кривко Світлана Кирилівна надає 
для повідомлення про результати тестув 
ситуаційних завдань кандидатом Шамою М.Л.

тивна за результатами 
Відповідно до критеріїв

Сосюк Н.В. повідомила, що кандидат Шам 
тестування надала правильні відповіді на 28 
оцінювання тестувань отримала 3 бали

Відповідно до результатів вирішення ситуаційного завдання професійна 
компетентність кандидата Шами Марії Леонт|іївни відповідає згідно з критеріями

кандидати, професійна 
глибокі знання, уміння, 

обов’язків.

-  0 чол.

слово секрета 
ання та оці

а Марія Леод 
питань та

2 балиоцінювання ситуаційного завдання оцінці: 
компетентність яких відповідає вимогам та які виявили 
компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових

рю комісії Сосюк Н.В. 
нки рівня виконання

голова комісії:
Виступила:
Богатирчук-Кривко Світлана Кирилівна 
комісії з наданою оцінкою, за результатам^ вирішення 
кандидатом Шамою Марією Леонтіївною?

Вирішили:
1 .Взяти до відома інформацію про те, що Ша 
письмового тестування надала правильні від 
критеріїв оцінювання тестувань отримала 3 баті 
2.Погодитись з оцінкою 2 бали за резуль 
Леонтіївною ситуаційного завдання

Голосували:
“За”- 5  чол., ‘проти ” -  0 чол., “утримались

ди погоджуються члени 
ситуаційного завдання

-  0 чол.

нтпвна за результатами 
питань та відповідно до

ма Марія Лес 
довіді на 28 
и.
татами вирішення Шамою Марією



Рішення прийняте.

4.3аслуховування публічної та відкритої презентацій державною мовою 
перспективного плану розвитку комунального закладу «Ксстопільська спеціальна 
школа І-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради.

Слухали:
Богатирчук-Криеко Світлану Кирилівну -  голову коміді 
встановити час на презентацію перспективних планів ро 
кожного з кандидатів.

Голосували: “за” - 5  чол., “проти” -  0 чол., “утримались 
Рішення прийняте

Слухали:
Богатирчук-Криеко Світлану Кирилівну -  голову комірі 
провести оцінку перспективного плану розвитку закладу 
кандидатами.

Слухали:
Богатирчук-Криеко Світлану Кирилівну -  голову комщі 
заслухати презентацію перспективного плацу розвитку 
директора комунал ьного закладу «Костопільська спеціальн 
Рівненської обласної ради Будько І.А.

"і, яка запропонувала 
кандидата на посаду 

а школа І-ІІІ ступенів»

Виступила:
Будько Ірина Анатоліївна - презентувала перспективний пла|н розвитку закладу. 

В обговоренні взяли участь:
Богатирчук-Кривко С.К., Коржевський П.М., Сидорук С.М.

Слухали:
Богатирчук-Кривко Світлану Кирилівну -  голову комщі 
заслухати презентацію перспективного плану розвитку 
директора комунального закладу «Костопільська спеціальн 
Рівненської обласної ради Шами М.Л.

Виступила:
Шама Марія Леонтіївна - презентувала перспективний план

В обговоренні взяли участь:
Богатирчук-Кривко С.К., Коржевський П.М., Сидорук С

Виступила:
Богатирчук-Кривко Світлана Кирилівна -  голова комісії, яка запропонувала 
оцінити перспективні плани розвитку закладу, презентовані
їхньої презентації та нагадала, що голосування здійснюється за принципом : один 
голос члена комісії -  один бал.

ї, яка запропонувала 
квитку по 10 хв для

-  0 чол.

ї, яка запропонувала 
ісля презентації обома

ї, яка запропонувала 
кандидата на посаду 

а школа І-ІІІ ступенів»

розвитку закладу.

М., Ковальчук М.Ю.



Богатирчук-Кривко Світлана Киршівна: пропоную оцінити перспективний 
план розвитку закладу, презентований кандидатом Будько І зиною Анатоліївною.

Голосували:
“За”- 3  чол.

Будько Ірина Анатоліївна отримала 3 бали за презентацію 
розвитку закладу.

перспективного плану

Виступила:
Богатирчук-Кривко Світлана Кирилівна: пропоную оцінити перспективний план 
розвитку закладу, презентований кандидатом Шамою Марією Леонтіївною.

Голосували:
“За ” — 5 чол.

Шами Марія Леоетіївна отримала 5 балів за презентацію перспективного плану 
розвитку закладу.

5.Визначення часу, дати та місця проведення засідання конкурсної комісії щодо 
визначення переможця конкурсу.

Виступила:
Богатирчук-Кривко Світлана Кирилівна 
провести наступне; засідання конкурсної
конкурсу на посаду директора комунального закладу «Коетопільська спеціальна

- голова комісії, яка запропонувала 
комісії щодо Еизначення переможця

школа І-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради 20.10.2020 
Рівненської обласної ради.

о 12:46 год. в каб.301

Вирішили:
Провести наступне засідання конкурсної комісії щодо е 
конкурсу на посаду директора комунального закладу «Кос 
школа І-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради 20.10.2020 
Рівненської обласної ради та взяти до відома, що п 
Анатоліївна та Шама Марія Леонтіївна особисто проінфор| 
цього рішення.

изначення переможця 
топільська спеціальна 
о 12:46 год. в каб.301 

]|шсутні Будько Ірина 
мовані про прийняття

Голосували: “за ” — 5 чол., “проти” — 0 чол., “утримались” 
Рішення прийняте.

0 чол.

Голова комісії

Секретар Сосюк



Члени комісії П.Коржевський

С Сидорук 

№ .Ковальчук


