
ПРОТОКОЛ № 2
засідання конкурсної комісії з відбору кандидатів на заміщення вакантної посади директора 

Роменської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 8 Роменської міської ради Сумської
області

м. Ромни
Дата: 13.11.2019 Час: 10:00

ПРИСУТНІ:

Голова конкурсної комісії: Івницька І.О. - начальник відділу освіти
Заступник голови конкурсної комісії: Мальцева Г.М. - завідувач методичним кабінетом відділу 
освіти, заступник голови конкурсної комісії
Секретар комісії: Журенко О.В. -  головний спеціаліст відділу освіти 

Присутні члени конкурсної комісії:
Федько Світлана Василівна -  директор Роменської загальноосвітньої школи І-ІП ступенів № 7 
Максьома Аліна Борисівна - вчитель музики, образотворчого мистецтва Роменської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 8;
Яцура Руслан В ’ячеславович - вчитель історії, трудового навчання Роменської загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів № 8;
Кружило Ірина Миколаївна - член батьківського самоврядування Роменської загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів № 8;
Цюпка Тетяна Іванівна - член батьківського самоврядування Роменської загальноосвітньої школи 
І-ІІ ступенів № 8;
Півнюк Михайло Вікторович - депутат міської ради.
Відсутні:
Головач І.В. - депутат міської ради;

Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох 
третин від її затвердженого складу. На сьогодні комісія є повноважною.

Порядок денний: Проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора 
Роменської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 8 Роменської міської ради Сумської області:

1) складання письмового іспиту на знання законодавства у сфері загальної середньої освіти 
та розв’язання ситуаційного завдання;

2) проведення публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу
освіти.

І Слухали:
Голова комісії, начальник відділу освіти Івницька І.О. повідомила, що на 13.11.2019 на 

10:00 заплановано наступний етап проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної 
посади директора Роменської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 8 Роменської міської ради 
Сумської області, який полягає у складанні претендентом письмового іспиту на знання 
законодавства у сфері загальної середньої освіти, розв’язання ситуаційного завдання та 
проведення публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу освіти. 

Претендент Прокопенко Тетяна Іванівна на конкурсний відбір прибула.
Від претендента Шкіля Сергія Олександровича 13.11.2019 надійшла заява про зняття своєї 

кандидатури на заміщення вакантної посади директора Роменської загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів № 8.



Відповідно до пункту 22-23 Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної 
середньої освіти Роменської міської ради, затвердженого рішенням сесії міської ради від 
24.10.2018 (далі -  Положення) перелік питань на знання законодавства для проведення іспиту, 
зразок ситуаційного завдання були розроблені та затверджені наказом відділу освіти виконавчого 
комітету Роменської міської ради від 26.09.2019 № 183-ОД та розміщені на офіційному веб-сайті 
відділу освіти. Також сформовано 10 білетів, які складаються з трьох запитань на знання 
законодавства України у сфері загальної середньої освіти, та одного ситуаційного завдання.

Відповідно до пункту 27-29 Положення для визначення результатів іспиту використовується 
така система:

- оцінювання знання законодавства у сфері загальної середньої освіти за кожним окремим 
запитанням виставляються такі бали:

2 бали -  кандидатам, які виявили глибокі знання законодавства України у сфері загальної 
середньої освіти;

1 бал -  кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань на знання законодавства 
України у сфері загальної середньої освіти в обсязі, достатньому для подальшої роботи;

0 балів -  кандидатам, які допустили грубі помилки або не відповіли на запитання знання 
законодавства України у сфері загальної середньої освіти.

- оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами розв’язання 
ситуаційного завдання виставляються такі бали:

2 бали -  кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі та які виявили 
глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

1 бал -  кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі в обсязі, мінімально 
достатньому для виконання посадових обов’язків;

0 балів -  кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимозі.
- оцінювання презентації перспективного плану розвитку закладу освіти, а також надання 

відповідей кандидатом на запитання членів конкурсної комісії виставляються бали від 0 до 2 
аналогічно до оцінювання розв’язання ситуаційного завдання.

Претендентом Прокопенко Тетяною Іванівною на білет за № 10 надано письмову відповідь, 
результати якої оцінено сумарно в 8 балів.

Питання № 1 білету -  суть питання розкрито в повному обсязі -  2 бали;
Питання № 2 білету -  суть питання розкрито в повному обсязі -  2 бали;
Питання № 3 - суть питання розкрито в повному обсязі -  1 бали;
Ситуаційне завдання -  професійна компетентність відповідає вимозі для ефективного 

виконання посадових обов’язків -  1 бали.

Відповідно до пункту 25 Положення після закінчення письмового іспиту проводиться 
презентація перспективного плану розвитку закладу освіти. Кожен бажаючий член комісії має 
право задати питання до претендента.

Претендент Прокопенко Тетяна Іванівна в ході проведення презентації перспективного 
плану розвитку Роменської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 8 Роменської міської ради 
Сумської області на 2 роки показала професійну компетентність, яка відповідає вимозі, та умінш 
для ефективного виконання посадових обов’язків директора.

За результатами проведеної презентації та надання відповідей на питання членів комісі 
претенденту виставлено - 2 бали.

За результатами письмового іспиту, розв’язання ситуаційного завдання та проведене 
презентації загальна сума балів складає - 8 балів (екзаменаційна відомість додається).



II Ухвалили:
1. Визначити переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади директора Роменської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 8 Роменської міської ради Сумської області Прокопенко 
Тетяну Іванівну.

2. Результати конкурсного відбору оприлюднити на офіційному веб-сайті Роменської 
міської ради, відділу освіти виконавчого комітету Роменської міської ради.

3. Підготувати проект рішення Роменської міської ради про призначення Прокопенко Т.І. 
на посаду керівника Роменської ЗОШ І-ІІ ступенів № 8 строком на два роки.

Проголосували:
Кількість голосів, що беруть участь у  голосуванні: 9
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«ЗА» проголосувало: ті? осіб. 

«ПРОТИ» проголосувало: 0_ осіб 

«УТРИМАЛИСЯ»: осіб

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова комісії: ^  І.О. Івницька

Секретар комісії: О. В. Журенко

Г олосування
ПідписПрізвище, ім'я по батькові

Проти Утримався

Івницька Ірина Олексіївна

Мальцева Галина Миколаївна 

Журенко Оксана Василівна
І
Федько Світлана Василівна
Максьома Аліна Борисівна 

Яцурн Руслан Вячеславович

Кружило Ірина Миколаївна

Цюп ка Тетяна Іванівна

Півнюк Михайло Вікторович



Екзаменаційна відомість 
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади 

директора Роменської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 8
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