
Протокол № 2 

Засідання конкурсної комісії по проведенню конкурсу на 
заміщення вакантної посади керівника КЗ «Східненська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» Музиківської сільської ради Білозерського району 

Херсонської області 
28.07.2020 р                                                                                        с.Східне 

Присутні:      
Голова комісії – Погрібна Л.С. 
Секретар комісії – Насонова Ж.Ж. 
Члени комісії: 
Безпальченко С.М.  
Лебідь О.І. 
Позняк С.В. 
Лисенко Т.В. 
Педченко І.В. 
 
Запрошені: 
В.о. старости – Вова Т.О. 

 
І. СЛУХАЛИ: 
Секретаря конкурсної комісії Насонову Ж.Ж., яка повідомила, що сьогодні 

відбувається другий етап проведення конкурсу на заміщення вакантної посади  
директора Східненської ЗОШ, під час якого кандидати ( Скиба Надія Вікторівна 
та Осадчук Ірина Віталіївна) складають письмовий іспит у вигляді тестів та 
письмово вирішують ситуаційне завдання, яке обирають шляхом жеребкування.  

ВИСТУПИЛА голова конкурсної комісії Погрібна Л.С., яка запропонувала 
кандидатам обрати ситуаційне завдання та розпочинати написання іспиту. 
Шляхом жеребкування було обрано ситуаційне завдання №20 

ВИРІШИЛИ: 
Розпочати письмовий екзамен на перевірку знань законодавства Укураїни, 

необхідного для виконання функцій керівника закладу загальної середньої 
освіти. 

ІІ. СЛУХАЛИ: 
Голову конкурсної комісії Погрібну Л.С., яка повідомила, що час, 

відведений для іспиту (80 хвилин) кандидати не використали і впоралися із 
завданням раніше, тому запропонувала розпочати перевірку письмових тестів.  
Членам комісії було роздано роботи Скиби Н.В. та Осадчук І.В. для перевірки. 
За результатами тестування кандидати набрали наступну кількість балів:  

- Скиба Надії Вікторівни – 28 балів; 
- Осадчук Ірина Віталіївна – 37 балів. 

Далі, комісія розглянула ситуаційні завдання, які викликали жваве 
обговорення, так, Погрібна Л.С. зазначила, що, на її думку, жоден кандидат не 
надав повної відповіді, не проявив креативу і загалом, не показав свої знання в 
повній мірі. ЇЇ підтримала Вова Т.О., яка сказала, що ситуація розкрита не 
достатньо обома особами. 



ВИСТУПИЛА: 
Педченко І.В., яка запропонувала відповідь Осадчук І.В. оцінити в 4 бали, а 
Скиби Н.В. – у 3 бали. 

ВИРІШИЛИ: 
Оцінити відповіді кандидатів наступними балами:  
- Осадчук І.В. - 4 бали; 
- Скиба Н.В. -  3 бали. 

СЛУХАЛИ:  
Голову конкурсної комісії Погрібну Л.С., про результати письмового іспиту 

та ухвалення рішення про допуск або відмову допуску осіб, які претендують на 
участь конкурсі на заміщення посади керівника КЗ «Східненська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» Музиківської сільської ради Білозерського району 
Херсонської області, до другого етапу конкурсу – публічної презентації 
перспективних планів розвитку закладу. Погрібна Л.С. оголосила результати 
іспиту: 

- Осадчук І.В. - 41 бал; 
- Скиба Н.В. -  31 бал. 

Також зазначила, що згідно «Положення про конкурс на посаду керівника 
комунального закладу загальної середньої освіти Музиківської сільської ради» 
кількість балів обох кандидатів є достатньою для проходження до другого етапу 
та запропонувала проголосувати за вказане рішення 

Голосували:  
«за» 7 (сім) осіб, «проти» 0 (нуль) осіб, «утримались» 0 (нуль) осіб. 
Рішення прийняте одноголосно. 
ВИРІШИЛИ:  
Допустити Скибу Надію Вікторівну та Осадчук Ірину Віталіївну до участі у 

другому етапі конкурсу – публічної презентації перспективних планів розвитку 
закладу. 
 

Голова комісії                                                         Л.С. Погрібна 

 

Секретар комісії                                                      Ж.Ж. Насонова 

Члени комісії: 

Безпальченко С.М.       ___________________________________ 
 
Лебідь О.І.                     ___________________________________ 
 
Позняк С.В.                   ___________________________________ 
 
Лисенко Т.В.                 ___________________________________ 
 
Педченко І.В.                ___________________________________ 


