
засідання конкурсної кс 
комунального заклад;

2842.2020

Місце проведення: м.Рівне, майдан Просвіти, 1, каб :0

П Р О Т О К О Л . ) ^  
місії з провед ення ко 
(у «Мізоцька

Мі*
спеціалі

су на 
школ

'івненської обласної

Конкурсна комісія створена розпоряджен 
від 27 листопада 2020 року №132 «Про проведен 
комунального закладу «Мізоцька спеціальна шк< 
обласної ради та затверджейня складу конкурсної 
2020 року №147.

На засіданні присутні член
Богатирчук-Кривко Світлана 
-  секретар, Щербачук Вікні 
Сидорук Святослав Микола] 1<

На засіданні конкурент 
обласної ради, кандидати на посаду дир 
спеціальна школа І-ІІ ступенів» Рівненські

посаду директорі 
а І-ІІ ступенів»

м. Рівне

голови обласної ради 
конкурсу на посаду директора 

їла І-ІІ ступенів» Рівненської 
Імісії», зі змінами від 17 грудня

комісії:
голова ко)шс

и конкурсної
Кирилівна

ор Миколайович, Кор 
ович, Ярмошевим Аллд Євгенівна

оі комісії присутні працівники 
ектора 
ої облас

Ткачук Валентина Віталіївна.

Відсутні*. Киричук Оксана Василівна, Прокопчук Світлана Леонідівна

Засідання конкурсної комісії вела голова коміції 
Кирилівна.

Слухали:
Богатирчук-Кривко Світла 
затвердити порядок денний

:ев
ії, Ков 
ський

ну Кирилівну -  гольфу 
засідання комі сії.

Вирішили:
Затвердити наступний порядок денний засідання конкурсної

альчук Ц і 
Петро

арія Юріївна 
колайович,Ми:

Порядок денний:
1. Встановлення критеріїв оцінювання тестування 
та перспективного плану розвитку закладу
2. Встановлення часу для написання кандидатам^ 
знання законодавства у формі тестування та виріш
3. Перевірка кандидатів на знання законодавства у 
зокрема Закону України «Про повну загальну 
«Про освіту» та інших нормативно-правових ак 
освіти, у формі письмового тестування та пере: 
шляхом; письмового вирішення ситуаційного завдання

з перевірки знання законодавства

сер 5,

виконавчого апарату 
ального закладу «Мізоцька 
ади Козак Рада Сергіївна та

Богат: ірчук-Кривко Світлана

комісії, яка запропонувала

письмов 
ситу

рі за: 
;ню Ої 
У сфй 

4 профеї

комісії:

гал:

их завдань з перевірки 
аційного завдання^ 

ьної середньої освіти, 
(дату», Закону України 
рі загальної середньої 
сійної компетентності



(

4.Заслуховування публічної та 
перспективного плану розвитку комунальн 
І-ІІ ступенів» Рівненської обласної ради.
5.Визначення часу, дати та

відкритої презентації 
ого закладу «МізоЦ

місця проведення засідання конкурсної комісії щодо
визначення Переможця конкурсу

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

Рішення прийняте.

Порядок денний засідання конкурсної комісії затверджено.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ П

1. Встановлення критеріїв оііінювання тестування 3 реревіркй знання законодавства 
та перспективного плану розвитку закладу,

Виступала:
БогатирчукгКривко Світлана Кирилівна 
відповідно до пункту 9 Положення про

ОРЯДКУ

державною мо 
щка спеціальна цію

вою
ола

ДЕННОГО

Закону України
загальної середньої освіти

що відбувається шляхом

перспективного глану
н на

Примірний перелік питань 
середньої освіти, в якому І
«Про освіту», в кількості 100 питань та 
Закону України «Про повну загальну середщо освіту»

II розділ:

в д

ІОВОЮ
сож надання відповіде 
куреного випробування

освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері
-  перевірки професійних компетентностей, 

письмового вирішення ситуаційного завдання;
-  публічної та відкрито” презентації державною 

розвитку закладу загальної середньої освіти, а т  
запитання Членів конкурсно” комісії в межах змісту ц:о

Перевірка знання законодавства кандидатів здірснюєтьс(я у формі письмового 
тестування.

Зразок ситуаційного завдання та критерії йогб 
додатку до цього Положення та оприлюднюються 
Критерії оцінювання тестувань і презентації перепекли 
закладу визначаються конкурсною комісією.

Богатирчук-Кривко С.К. нагадала, що на попередньому засіданні кс|місія 
погодились з пропозиціями управління освіти і 
державної адміністрації та визначила обсяг тестовий питань 
одному білеті.

Міністерство освіти і науки України наказом
для перевірки знання 
розділ: питання для п

19.05.

питання

обласної
загальної середньої освіти спільної власності терйторіальн 
міст Рівненської області в редакції, затвердженої рішенням 
від 05.06.2020 №1696 коніурсний відбір переможця кошсурсу здійснюється за 
результатами:

-  перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зок(рема 
Закону України «Про повну загальну середню освіту»

-  голоті комісії, яка зазначила^ що 
конкурс на посаду керівника закладу 

их громад сіл, селищ,
ради

«Про

оцінювання визначаються у 
на веб-сайті обласної зади.

ного плану розь

Рівненської обласної 
в кількості 30 питань в

2020 №654 затвердило 
згіконодаьства у сфері загальної 
ереаірки знання Закону України 

для перевірки знання
В кількості 100 питань.

итку



БогатИрчук-Кривко С.К. (зазначила, що 
ЗО з цих питань, та запропонувала оцднювати
наступним чином: від 0 до 6 правильних відповідай -  
правильних відповідей -  1 бал, від 14 до 20 правильник відп

-  З бали.до ЗО правильних відповідей
Щодо критеріїв оцінювання перспективного 

закладу «Мізоцька спеціальна школа 1-Е ступен 
презентованого кандидатом, 
запропонувала оцінити шляхом голосування за 
комісії -  один бал.

Богатирчук-Кривко С.К. повідомила, що ПоложЬ 
керівник^ закладу загальної середньої освіти спілі, 
громад сіл, селищ, міст Рівненської області в роді 
обласної ради від 05.06.2020 №1696 визначено кр 
завдання? 2 бали -  канди датам, професійна кЬІі 
вимогам та які виявили глибокі знання, умінг|я 
ефективного виконання посадових обов’язків; 1 
компетентність яких відповідає вимогам 
виконання посадових обов’язків; 0 балів -  
яких не відповідає вимогам

Згідно з Положенням у ркзі, якщо кандидат у рез^. 
та/або у результаті оцінювання вирішення 
перспективного плану розвитку закладу

тестування набрав 0 або 
завдання набрав 0 балів; або 
2 і менше балів.

Вирішили;
1 .Визначити критерії оціню 
правильних відповідей -  0 
до 20 правильних відповідей
2. Перспективний план роз: 
школа І-ІІ ступенів» Рівні 
оцінювати шляхом голосував
3. У разі якщо кандидат за 
результатами вирішення с: 
перспективного плану розвр 
право не визначати цього к

и іу

всього «і 200 тестових питань, а в білеті

,таті письмового тестування 
ситуаційного завдання та/або презентації 

недостатній рівень
відповідного законодавства України, професійної к омпетентності, які необхіднії для 
виконання посадових обов’язків, конкурсна ко|л||сц| має право не визначати 
кандидата переможцем конкурсу.

Для визначення кандидата переможцём запропонувала
встановити мінімальну необхідну кількість балів діщ кожного з показників. 

Запропонувала не визначати переможцем кадді
бал; або за

за презентацію перше

вання тестових питан

в обсязц 
кандидата

Відповіді на тестові питання 
) балів, від 7 д4 13 
овідей -  2 бали, вііц 21

плану рс звитку комунального 
Рівненської обласної ради, 
> Світлана Кирилівна 

Принципом один голос члена

вия

результа': и вирішення ситуацій

шдидата перем
В

ожцем кон

в  ю13 прави лу 
грав

ралів, від 7 до
2 бали, від 21 до 30 

витку комунального 
енської обласної рад 
ш я за принципом один 
результатами тестуван 
аційного завдання ні 
тку набрав 2 і менш

в

про конкурс на посаду 
власності територіальних 

ії, затвердженої рішенням 
итерії оцінювання ситуаційного 

тентність яких відповідає 
компе генції, необхідні для 

— кандидатам, професійна
шімально достатньому
професійна компетентність

ата, який за результатами

ного плану розвитку наррав

ь наступи

злкл 
;и, 
І'оД 
ня

абрав

их
х від 

ИЛЬИ
аду 

презе: 
осчле 
набрав 
0 бал 
ів, 

курсу.
балі

наш»

вважати за доцільне

для

ного

им чином: від 0 до 6 
(повідей -  1 бал, в ід 14 

відповідей -  3 бали. 
«Мізоцька спеціальна 

датований кандидатом, 
на комісії -  один бал.

0 або 1 бал; або за 
ів; або за презентацію 

Конкурсна комісія має



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

2. Встановлення часу для щ  
знання законодавства у формі

Слухали:
Богатирчук-Кривко Світлан 
встановили час на написании

Вирішили: встановити час 
перевірки знання законодавс 
завдання 01 год. 00 хв.

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

писання канд 
тестування т,

идатами 
а виріше

іу Кирилівну 
письмових заВ;

для написан 
;тва у формі

-  0 чол., “утримали

До роботи комісії долучився

сь ”- 0  4дл.

івства у йф 
шльну седе, 

>вих акііЕ
тестування та перевірка 

шляхом письмового вирішення ситуаційного завданню

3. Перевірка кандидатів на звання законода : 
зокрема Закону України «Про повну заг 
«Про освіту» та інших нор мативно-право 
освіти, у формі письмового

голоух

|[Ь

Слухали:
Богатирчук-Кривко Світлана Кирилівна 
конкурсну комісію, що до і щасті в конкурсі надій 
Козак Ради Сергіївни, Киричук Оксани Василівни, 
та Ткачук Валентини Вітал
зазначених осіб було визнало кандидатам^ та допуіф 
відборі.

Двоє з кандидатів, Прокопчук С.Л. та К 
сьогоднішнє засідання комісії. Богатирчук-Кривко
що конкурсною комісією
Киричук О.В. про час, дату тії місце проведення зас

йшло повідомлення на 
та екон

ння

голо 
дань 01

ня кандид: 
тестування

Щербачук Віктор Миколайович

П
ШДІ 00 хв|,

письмови

ирук 
тлана

було особисто проінформовано
кок

ічного 
вона не

С.Л. не проінформувала; конкурсну комісію

Від Киричук О.В. над; 
спільної власності територіальних громад 
апарату обласної ради Якимюк Ю.М. про те, що 
конкурсному відборі.

Кандидат Прокопчук 
причини своєї неявки.

Жодних документів щодо неявки кандидатів Киричук О.В. та Прокопчук 
на засідання комісії до облас|юї ради не надходило.

Отже, на сьогоднішньому 
Ткачук В .В., Козак Р.С.

засіданні

комісії, яка запропонувала

атами
та вирішення ситуаційна

х завдань з переві 
ситуаційного завдання.

письмових завдань з
ого

ефон

рки

ері загальної середньої освіти, 
дцю освіту», Закону України 

сфері загальної середньої 
професійної компетентності

комісії, яка проінформувала 
шли заяви від чотирьох осіб: 

окопчу к Світлани Леонідівни 
розгляду поданих документів, 

«о  до участі у конкурсному

О.В. не з’явились на
ила, 

та
Кирилівна зазнач 

Прокопчук С.Л 
куреної комісії 
консультанта в 

розвитку виконав 
буде брати учасц

іДЩ.лу 
Ного 

ь У

про

:.л.

присутній два кандидати



Слухали:
Богатирчук-Кривко Світлану Кирилівну -  голову 
конкурсної комісії надійшла заява Козак Р.С. від 
участь у конкурсному відборі на заміщення п 
закладу «Мізоцька спеціальна школа І-ІІ ступенів»

Вирішили:
1. Заяву Козак Р.С. від 28.12
2. Врахувати, що участь у кі 
Ткачук 0.В.

Голосували:
“За ” -  6 чол., “проти ” — 0 чфл., 
Рішення прийняте.

,2020 взяти до 
і энкурс йому в:

відома.
ідборі будр брати рдин кандидат, а саме

ко.
Ж
ос

1утримались”- 0  чоп

Ткачук В.В. взяла білет для тестування 
до написання письмових завдань.

Письмове проведення тестування та вирішення ситуаційного завдання.

В зазначений комісією час Ткачук В.В. завершиш 
та здала комісії написані роботи для перевірки.

голо і
Виступала:
Богатирчук-Кривко Світлана Кирилівна 
Ткачук Валентині Віталіївні вибрати однин 
ситуаційне завдання та нагадала, що комісією 
письмового тестування та вирішення ситуаційного

Комісія перевіряє письмові роботи.

Богатирчук-Кривко СвітД* 
Ковальчук М.Ю. для пові, 
виконання ситуаційних завдань

ана Кирилівн, 
домлення про 

кандидата

а над 
результ 

м Ткачу:

Ковальчук М.Ю. повідомила, що кандидат Т 
результатами тестування надала правильні відповід: 
критеріїв оцінювання тестувань отримала З бали.

Відповідно до результатів вирішення ситуаційного 
компетентність кандидата Ткачук Валентини В таліївнй відповідає згідро з
критеріями оцінювання ситуаційного завдання
професійна компетентність яких відповіда є вимогам та які виявили глибокі знання,
уміння, компетенції, необхідні для ефективного вр 

Виступила:

маси, я: 
.12.2020 
адр ди 

івненськ

ви
:еіг

:ка повідомила, що до 
про відмову її брати 

ректора комунального
:ої обласної ради.

з ситуаційним заїданням та приступила

аіє
лГ

комісії, яка запропонувала 
для тестування та одне 

ризначено час для написання 
завдання і)1 год. 00 хв.

написання письмових зардань

и

конання посадових обов’язків.

оцінці:

слово секретарю комісії 
тестування та оцінки рівня

Нрчрк Валентина Віталіївна за 
на 28 питань та відповідно до

2 бали -  кандидати,

завдання професійна



І

Богатирчук-Кривко Світлана 
комісії з наданою оцінкою, 
кандидатом Ткачук Валентин

Вирішили:
1. Взяти до відома інформ 
результатами письмового т  
відповідно до критеріїв оцін
2. Погодитись з оцінкою 2 
Віталіївною ситуаційного зад

Кирилівна -  
за результатами в 

ою Віталіївною?

ацію про те, 
юстування над; 
]овання тестув 
зали за резуль 
дання.

Голосували:
“За ” -  6 чол., “проти ” -  0 чол., “утрималась ” -  0 
Рішення прийняте.

4.3аслуховування публічн 
перспективного плану раз 
школа І-ІІ ступенів» Рівнен

Слухали:
Богатирчук-Кривко С віт лі 
встановити час на презент); 
10 хв.

Голосували: “за ” - 6  чол., 
Рішення прийняте.

голова кем, 
иріше

Ті 4іщо 
ала прав 
ішь отр 
татами

ісії: чи погоджуються члени 
ння ситуаційного завдання

ої та відкритої презентації 
витку комунального Закладу 

ської обласної ради.

ну Кирилівну 
ацію перспективного

Слухали:
Богатирчук-Кривко Світлр 
заслухати презентацію пе 
директора комунального 
Рівненської обласної ради Тії

Виступила:
Ткачук В.В. ■

Ч0Л.

пук Валентина Віталіївна за 
ядьші відповіді на 28 питань та 
ала 3 бали.
лрішення Ткачук Валентиною

и Ц;
В

голову комісії, яка запропонувала 
плану розвитку для кандидата

проти ” — 0 чол., “утр Щіапись

ну Кирилівну 
рспективного 
закладу «Мізо 
качук В.В.

-  голову
плану 
цька с:

презентувала перспективний план розвитку заюіаду

В обговоренні взяли участь:
Богатирчук-Кривко С.К., 
Коржевський П.М., Щерба1

Сидорук С.М 
4ук В.М.

Виступила:
Богатирчук-Кривко Світлій, 
оцінити перспективний 
нагадала, що голосування 
один бад.

ПЛі

Виступила:
Богатирчук-Кривко Світла, 
розвитку закладу, презент©) зі

, Ковальчук М.Ю., Ярмошевич А.Є.,

на Кирилівну 
ан розвитку 

здійснюється з

на Кирилівна 
аний кандид;

пропої 
атом Тка

«ую

державною мовою 
«Мізоцька спеціальна

0 чол.

розвитку 
Геніальна

-  голова комШї, яка запропонувала 
закладу), презент званий кандидатом та 

а принці щор : одцн голос члена комісії

комісії, яка запропонувала 
кандидата на посаду 
школа І-ІІ ступенів»

тче
оцінити перспективний; план 
Валентиною Віталіївною.



Голосували:
“З а ”- 6  нож

Ткачук Валентина Віталіївна отримала 
плану розвитку закладу.

5.Визначення часу, дати таї місця проведення засідання конкурсної комісії щодо 
визначення переможця конісурсу.

Виступила:
Богатирчук-Кривко Світлея|м 
провести наступне засідай 
конкурсу на посаду директ 
ступенів» Рівненської облас 
Рівненської обласної ради.

В и р іш и л и :
провести наступне засідання конкурсної комісії 
конкурсу на посаду директора комунального закл 
І-ІІ ступенів» Рівненської обласної ради 23 груд: 
Рівненської обласної ради та взяти до відома, 
Віталіївна особисто проінформована про прийнятт

6 бали за презенгацію перспективного

а Кирилівна 
Ця конкурсної 
ора комуналь: 
ної ради 28

-  гол 
комісії ще 

ного <«'' 
іірудня 20ЙО

комісії, яка запропонувала 
«значення переможця 
спеціальна школа І-ІІ 
о 10:35 год. в каб.301

Голосували: “за ” -  б чол., 
Рішення прийняте.

Голова комісії

Секретар

Члени комісії

■ї ц :

проти ” — 0 чол., “утримапись ” — 0 чол

щодо в 
«Мізод: 

року 
прис;
го ріщення

изначення перем 
;ька спеціальна 
о 10:35 год. в 

Ткачук Валей

ш
ка5

:у  :ня

ожця 
кола 

301 
тина

В

П,

Богатирчук-Кривко 

М .Ковальчук

Щербачук

Коржевський

С.Сидорук

А.Ярмошевич


