
ПРОТОКОЛ № 2 
засщання конкурсно! комюи

з проведення конкурсу на замщення вакантно! посади директора 
Харювсько! загальноосвггаьо! школи I-III ступешв № 67 Харювсько! мюько!

ради Харшвсько! област
27 травня 2019 року

На засщ ант присутн1:

Деменко - голова конкурсно! комюп;
Ольга 1ван1вна

Лесшкова - секретар конкурсно! ком1с!!.
Оксана Юривна

Члени конкурсно! ком1с1!:

Д'ячков
Серг1й Володимирович

- в1д Ради кер1внишв навчальних заклад1в 
м. Харкова;

Тернавська 
Тетяна Борис1вна

- в1д Ради кер1внишв навчальних заклад1в 
м. Харкова;

Почтарьова 
Тетяна Г еннадивна

Репкша
Г алина Анатолйвна

Желтобрюхова 
Тетяна Олег1вна

- вщ трудового колективу Харювсько!
загальноосв1тньо! школи
I-III ступен1в № 67 Харшвсько! м1сько! ради 
Харк1всько! област1;

- вщ трудового колективу Харювсько!
загальноосвггньо! школи
I-III ступен1в № 67 Харшвсько! м1сько! ради 
Харк1всько! области

- в1д громадського об'еднання батьюв учн1в 
Харк1всько! загальноосв1тньо! школи I-III ступешв 
№ 67 Харк1всько! мюько! ради Харювсько! 
област1;

Федорова - вщ громадського об'еднання батьк1в учшв
В1ктор1я Олександр1вна Харк1всько! загальноосв1тньо! школи I-III ступешв

№ 67 Харювсько! мюько! ради Харювсько! 
област1.

Веде засщання голова конкурсно! комюи Деменко О .!
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Деменко О !., голова конкурсно! комюи, зазначила, що вщповщно до 
п. 4.11. Положення про конкурс на посаду кер1вника закладу загально! 
середньо! освгти, що перебувае у комунальнш власност територ1ально! громади 
мюта Харкова (д ат  -  Положення), затвердженого ршенням 21 сеси 
Харювсько! мюько! ради 7 скликання вщ 22.08.2018 № 1202/18 конкурсна 
комшя е повноваженою за умови присутност! а засщанш не менше двох третин 
вщ !! затвердженого складу. Г оловуючий також прошформувала присутшх, що 
на засщанш присутш 8 !з 8 члешв конкурсно! комюи та запропонувала 
розпочати роботу.

Ь  головою конкурсно! комюи погодилися у с  присутнй

Лесшкова О.Ю., секретар конкурсно! комюи, повщомила, що згщно з 
п. 6.5. Положення конкурсний вщб1р здшснюеться в три етапи за результатами:

- перев1рки на знання законодавства Укра!ни у сфер! загально! середньо! 
освгти, зокрема закошв Укра!ни «Про осв1ту», «Про загальну середню осв1ту», 
!нших нормативно-правових акт1в у сфер! загально! середньо! освгти, а також 
Концепц!! реал!зац!! державно! полгшки у сфер! реформування загально! 
середньо! осв!ти «Нова укра!нська школа» на перюд до 2029 року, схвалено! 
розпорядженням Каб!нету М!н!стр!в Укра!ни в!д 14.12.2016 № 988-р;

- перев!рки профес!йних компетентностей, що вщбуваеться шляхом 
письмового вир!шення ситуац!йного завдання;

- публ!чно! та в!дкрито! презентаци державною мовою перспективного 
плану розвитку закладу загально! середньо! освгш, а також надання вщповщей 
на запитання члешв конкурсно! ком!с!! щодо проведено! презентаци.

1. СЛУХАЛИ:

Деменко О .!, голова конкурсно! ком!си, запропонувала такий порядок денний:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Визначення регламенту роботи конкурсно! ком!си з обрання директора 
Харювсько! загальноосвптьо! школи I-III ступешв № 67 Харювсько! мюько! 
ради Харк!всько! област! (дал! -  ХЗОШ № 67).

2. Проведення I етапу конкурсного вщбору -  письмове тестування 
кандидата
на замщення вакантно! посади директора на знання законодавства Укра!ни у 
сфер! загально! середньо! освгти та оголошення його результату.

3. Проведення II етапу конкурсного вщбору -  перев!рка професшних 
компетентностей, що вщбуваеться шляхом письмового виршення ситуацшного 
завдання та оголошення його результату.

4. Проведення III етапу конкурсного вщбору -  заслуховування кандидата 
на замщення вакантно! посади директора з презентащею перспективного плану 
розвитку ХЗОШ № 67.
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5. Визначення переможця конкурсного вщбору на посаду директора 
ХЗОШ № 67.

1. УХВАЛИЛИ:

1.1. Затвердити порядок денний шляхом голосування.
«за» -  8 
«проти» -  0 
«утрималися» -  0

2. СЛУХАЛИ:

Деменко О !., голову конкурсно! комюи, про визначення регламенту 
роботи конкурсно! комюи з вщбору кандидатов на замщення вакантно! посади 
директора ХЗОШ № 67. Вщповщно до Положення тестування -  до 20 хвилин, 
на виршення ситуацшного завдання -  до 30 хвилин, заслуховування 
презентаци -  до 15 хвилин. Кр1м того, на надання вщповщей на запитання 
члешв конкурсно! комюи -  до 5 хвилин, на обговорення результата 
по кожному етапу -  до 5 хвилин, на визначення переможця конкурсу -  до 10 
хвилин.

2. УХВАЛИЛИ:

2.1.Затвердити запропонований регламент:
- тестування до 20 хвилин;
- на виршення ситуацшного завдання до 30 хвилин;
- заслуховування презентаци перспективного плану розвитку ХЗОШ № 67 

до 15 хвилин;
- надання вщповщей на запитання члешв конкурсно! комюи до 5 хвилин;
- обговорення результата по кожному етапу до 5 хвилин;
- визначення переможця конкурсу до 10 хвилин.

«за» -  8 
«проти» -  0 
«утрималися» -  0

3. СЛУХАЛИ:

Деменко О !., голову конкурсно! комюи, яка зазначила щодо I етапу 
конкурсного вщбору -  письмового тестування кандидата на замщення 
вакантно! посади директора ХЗОШ № 67 допущено:

- Панова Романа Романовича;
- Морогова Андр1я Валершовича.
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Лесшкова О.Ю., секретар конкурсно! комюи, прошформувала кандидата 
про умови конкурсу на даному еташ. Секретар комюи зазначила, що пщ час 
проведення тестування кандидатам забороняеться користуватися додатковими 
електронними приладами, подручниками, навчальними поЫбниками, штттими 
матер1алами, а також спшкуватися один з одним. У раз! порушення зазначених 
вимог кандидат вщсторонюеться вод подальшого проходження конкурсу, про 
що складаеться вщповщний акт, який пщписуеться присутшми членами 
конкурсно! комюи.

Перед початком тестування кожному кандидату буде надано конверт з 
бланком для заповнення сво!х персональних даних. Пюля чого кандидат обирае 
соб1 конверт з тестовими завданнями, який вщкрие пюля оголошення початку 
тестування. Загальний час тестування до 20 хвилин.

Пюля закшчення часу, вщведеного на тестування, кандидат пакуе в один 
конверт бланк з вщповщями, а у другий -  заповнений бланк з персональними 
даними та повертае обидва конверти секретарю. Секретарем буде присвоено 
однаковий номер для конверта з вщповщями на тестов! питання та !з 
заповненим бланком персональних даних кандидата. ВЫм членам комюи 
будуть надаш ключ! правильних вщповщей по тестовому завданню.

Деменко ОХ, голова конкурсно! комюи, оголосила початок I етапу.
По завершенню встановленого часу кандидати повернули конверти з 

вщповщями секретарю конкурсно! комюи, яка, в свою чергу передала конверт 
членам комюи для визначення результата тестування, а конверти з 
персональними даними залишила у себе.

Деменко ОХ, голова конкурсно! ком!си, оголосила результати тестування.
За результатами тестування:
- Ьанов Роман Романович набрав бал -  0 (9 правильних вщповщей);
- Морогов Андрш Валершович набрав бал -  2 (20 правильних вщповщей).

3. УХВАЛИЛИ:

3.1. Допустити до участ! у II еташ конкурсного вщбору -  розв’язання 
ситуацшного завдання:

- Морогова Андр!я Валершовича 
«за» -  8
«проти» -  0 
«утрималися» -  0
3.2. Не допустити до участ! у II еташ конкурсного вщбору -  розв’язання 

ситуацшного завдання (п.6.21 Положення):

- Панова Романа Романовича 
«за» -  8
«проти» -  0 
«утрималися» -  0



5

4. СЛУХАЛИ:

Деменко О .!, голову конкурсно! комюи, яка наголосила, що II етап 
конкурсного вщбору -  перев1рка професшно! компетентност кандидата, що 
вщбуваеться шляхом письмового виршення ситуацшного завдання та 
оголошення результата.

Лесшкова О.Ю., секретар конкурсно! комюи повщомила, що ситуацшш 
завдання проводяться з метою об‘ективного з’ясування спроможност! 
кандидата використовувати сво! знання, досвщ пщ час виконання посадових 
обов’язюв, а також з метою комплексно! перев1рки кандидата на вщповщнють 
вимогам щодо професшно! компетентности комушкацшних якостей та вмшня 
приймати ршення.

Перед початком II етапу кандидату буде надано конверт з бланком для 
розв’язання ситуацшного завдання. Кандидат бере конверт !з ситуацшним 
завданням та пюля оголошення голови комюи про початок другого етапу 
розв’язуе ситуацшне завдання. На розв’язання одного ситуацшного завдання 
кандидатов! надаеться 30 хвилин.

Пюля розв’язання ситуацшного завдання або пюля закшчення часу, 
вщведеного на його розв’язання, кандидат пакуе бланки вщповщ у конверт та 
надае секретарю.

Пюля отримання вщ кандидата конверту секретар конкурсно! комюи 
передае членам конкурсно! комюи тшьки конверти з розв’язанням ситуацшного 
завдання для визначення результата.

Визначення результата розв’язання ситуацшного завдання здшснюеться 
кожним членом конкурсно! комюи шдивщуально та вноситься до вщомосл про 
результати розв’язання ситуацшних завдань. Остаточною оцшкою за 
розв’язання ситуацшного завдання е середне арифметичне значення 
шдивщуальних оцшок присутшх члешв конкурсно! комюи (у балах).

Деменко ОХ, голова конкурсно! комюи, оголосила початок II етапу.
По завершенню встановленого часу кандидат повернув конверт з 

вщповщдю секретарю конкурсно! комюи, яка, в свою чергу передала конверт 
членам комюи для визначення результата розв’язання ситуацшного завдання.

Деменко ОХ, голова конкурсно! комюи, оголосила результати.
За результатами II етапу:
- Морогов Андрш Валершович набрав середнш бал -  0,5 .
Згщно пункту 6.29 Положення кандидати, яю отримали середнш бал 0,5 не 

можуть бути допущен! до наступного етапу конкурсу.

4. УХВАЛИЛИ:

4.1. Не допустити до участ! у III етап! конкурсного вщбору -  публ!чнш, 
вщкритш презентаци перспективного плану розвитку закладу.

- Морогова Андр!я Валершовича
«за» -  8
«проти» -  0
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«утрималися» -  О 

5. СЛУХАЛИ:

Деменко O.I., голову конкурсно! комки, яка повщомила, щодо згщно
пункту 6,37 конкурсна комк!я визнати таким що не вщбувся; жодного з 
кандидат1в не визнано переможщв.

5.1. Лесшковш О.Ю., секретарю конкурсно! комки, оприлюднити на веб
сайт! Департаменту освгти результата конкурсного вщбору.

Голова KOMicii:

Секретар комки :

O.I. Деменко

О.Ю. Леснпсова


