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засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на посаду 
директора комунального закладу «Кінецьпільський заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Первомайської районної ради Миколаївської області»

08 вересня 2020 року, 14 год. 00 хв. м. Первомайськ 
методкабінет сектору 
освіти

Присутні:

Юрченко О.А. - заступник голови 
райдержадміністрації

Батечко О.В. - завідувач сектору з питань правової 
роботи, запобігання та виявлення корупції апарату 
райдержадміністрації

Секретар конкурсної Тафтай Н.В. - виконувач обов’язків завідувача сектору 
комісії: освіти райдержадміністрації, головний спеціаліст

сектору освіти райдержадміністрації

Члени конкурсної Вороніна Л.П. - голова Первомайської районної 
комісії: профспілки працівників освіти і науки України

Гапонюк С.Л. - голова батьківського комітету 
Кінецьпільського ЗЗСО І-ІІІ ступенів

Кравцова Н.М. - член постійної комісії районної ради з 
питань освіти, культури, молодіжної політики, спорту та 
та засобів масової інформації (за узгодженням)

Кротік Н.І. - депутат районної ради (за узгодженням)

Крушельницька К.М. - депутат районної ради (за 
узгодженням)

Озернюк О.М. - голова ПК Кінецьпільського ЗЗСО 
І- III ступенів

Решетніченко О.В. - заступник директора з НВР 
Кінецьпільського ЗЗСО І-ІІІ ступенів

Голова конкурсної 
комісії:

Заступник голови 
конкурсної комісії:



ж
Чепіжко О.В. - голова постійної комісії районної 
ради з питань освіти, культури, молодіжної політики, 
спорту та засобів масової інформації (за 
узгодженням)

Шарига Л.А. - голова батьківського комітету 
Кінецьпільського ЗЗСО І-ІІІ ступенів

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Перевірка професійних компетентностей кандидатів на заміщення 
вакантної посади директора комунального закладу «Кінецьпільський заклад 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Первомайської районної ради 
Миколаївської області», що відбувається у вигляді письмового тестування та 
шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання.

2. Оцінювання результатів складання іспиту зі складання письмового 
тестування та письмового вирішення ситуаційного завдання, з виставленням 
балів.

Юрченко О.А. - голова конкурсної комісії зазначив, що сьогодні очний тур 
конкурсного відбору переможця на посаду директора комунального закладу 
«Кінецьпільський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Первомайської 
районної ради Миколаївської області» складається з тестування та ситуаційного 
завдання у письмовій формі, до яких входять перевірка на знання законодавства 
України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про 
освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових 
актів у сфері загальної середньої освіти, перевірки професійних 
компетентностей.

Порядок денний складається з двох питань. Пропоную розпочати з першого.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:

Тафтай Н.В. - секретаря конкурсної комісії, яка доповіла, що в призначений 
час, а саме на 14-00, 08 вересня 2020 року, в методичному кабінеті сектора 
освіти райдержадміністрації з’явилися наступні претенденти:

Мірянова Наталія Петрівна, 1971 року народження, працює вчителем 
математики та інформатики Кінецьпільського закладу загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів Первомайської районної ради Миколаївської області.

Слюсар Світлана Олександрівна, 1964 року народження, останнє місце



#роботи старший викладач предметно-циклової комісії гуманітарних дисциплін 
Первомайського коледжу УСЗ. На даний час тимчасово не працює.

Кожен конкурсант отримав конверт з тестовими питаннями для письмового 
вирішення протягом 60 хвилин.

УХВАЛИЛИ:

Інформацію Тафтай Н.В. узяти до відома, допустити двох претендентів до 
складання письмового вирішення тестових питань протягом 60 хвилин.

Після завершення письмового тестування голова конкурсної комісії 
Юрченко О.А., запропонував перейти до оцінювання кандидатів.

Попередній рейтинг кандидатів щодо проходження тестового завдання 
оголосила секретар конкурсної комісії, Тафтай Н.В.

Результат письмового вирішення тестових питань - Мірянова Н.П. - 40 балів; 
Слюсар С.О. - 23 бали.

Юрченко О.А. - голова конкурсної комісії наголосив, що за результатами І 
етапу конкурсу пропоную допустити Мірянову Наталію Петрівну та Слюсар 
Світлану Олександрівну до II туру для виконання ситуаційного завдання.

УХВАЛИЛИ:

Допустити Мірянову Наталію Петрівну та Слюсар Світлану Олександрівну до II 
етапу для виконання ситуаційного завдання.

ГОЛОСУВАЛИ: за - 8, проти - 0, утрималось - 0.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:

Тафтай Н.В. - секретаря конкурсної комісії, чка надала роз’яснення кандидатам, 
щодо письмового вирішення ситуаційного завдання протягом 20 хвилин.

Після завершення письмового ситуаційного завдання голова конкурсної комісії, 
Юрченко О.А., запропонував перейти до оцінювання кандидатів.

Попередній рейтинг кандидатів щодо проходження ситуаційного завдання 
оголосила секретар конкурсної комісії, Тафтай Н.В.

Результат письмового вирішення ситуаційного завдання - Мірянова Н.П. -  2
середніх бали; Слюсар С.О. -  0,8 середніх бали.

1) Вирішення ситуаційного завдання: 
Мірянова Н.П.:



Юрченко О.А. - 2 
Батечко О.В. - 2 
Вороніна Л.П. - 2 
Гапонюк С.Л. - 2 
Кротік Н.І. - 2 
Крушельницька К.М. - 2 
Чепіжко О.В. - 2 
Шарига Л.А. - 2 
Всього: 2 середніх бали.

Слюсар С.О.:
Юрченко О.А. - 1 
Батечко О.В. - 1 
Вороніна Л.П. - 1 
Гапонюк С.Л. - 0 
Кротік Н.І. - 1 
Крушельницька К.М. - 1 
Чепіжко О.В. - 1 
Шарига Л.А. - 0 
Всього: 0,8 середніх бали.

№

з/п

Прізвище, ім’я, 
по батькові

Посада, на 
яку

претендує
кандидат

Сума балів 
за тестові 
питання

Бали за 
вирішення 

ситуаційного 
завдання

Загальна 
сума балів

1 . Мірянова
Наталія
Петрівна

директор 40 2 42

2. Слюсар
Світлана
Олександрівна

директор 23 0,8 0,8

УХВАЛИЛИ:

Рахувати такими що пройшли перший та другий етап конкурсного відбору, а 
саме складання тестових завдань та розв'язання ситуаційного завдання: 
Мірянова Наталія Петрівна, 1971 року народження, працює вчителем 
математики та інформатики Кінецьпільського закладу загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів Первомайської районної ради Миколаївської області.

Слюсар Світлана Олександрівна, 1964 року народження, останнє місце 
роботи старший викладач предметно-циклової комісії гуманітарних дисциплін 
Первомайського коледжу УСЗ. На даний час тимчасово не працює.



Допустити до наступного етапу публічної презентації перспективного плану 
розвитку закладу та співбесіди кандидатів на посаду директора комунального 
закладу «Кінецьпільський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
Первомайської районної ради Миколаївської області» Мірянову Н.П. та 
Слюсар С.О.

ГОЛОСУВАЛИ: за  - 8, п р оти  - 0, у т р и м а л о сь  - 0.

Голова конкурсної комісії:

Заступник голови конкурсної комісії: 

Секретар конкурсної комісії:

Члени конкурсної комісії:

Юрченко О.А.

атечко О.В. 

Тафтай Н.В.

^ — Вороніна Л.П 

ГапонюкС.Л. 

Кравцова Н.М.

? Кротік Н.І.

'/р М л  Крушельницька К.М. 

Озернюк О.М.

Решетніченко О.В. 

Чепіжко О.В. 

Шарига Л.А.
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