
Конкурс на заміщення посади директора
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Конкурс на заміщення посади директора
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Зведена відомість 
загальних результатів

від "___" 2 2021 року
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Конкурс на заміщення посади директора

Відомість
результатів оцінювання тестування та вирішення ситуативного завдання

від "ЛХ" y ty b 't lJ L  2021 року

№
з/п

Прізвище, ім'я, 
по батькові 
кандидата

Результати 
тестування 

(кількість балів)

Середній бал 
за вирішення 
ситуативного 

завдання

Загальна 
сума балів
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м.Новояворівськ 22.06.2021 року

Голова конкурсної комісії:

Синенький В.Б. -  заступник міського голови з гуманітарних питань виконавчих 
органів ради;

Члени конкурсної комісії:

Джулай Г.Р. - перший заступник міського голови;
Павлійчук С.П. - заступник міського голови з питань фінансово-економічної 
діяльності виконавчих органів ради;
Попик І.Р.- секретар ради;
Рис О.Б.- керуючий справами виконавчого комітету;
Дорош М.П. - начальник відділу освіти Новояворівської міської ради;
Канус Р.І. - голова правління ГО «Новояворівська асоціація керівників закладів 
освіти»;
Бурдяк І.М. - голова фракції «Сила і Честь»;
Червоний О.В. - голова фракції «Європейська Солідарність»;
Шот П.В. - голова фракції «Рух»;
Кулик Н.Я. - голова фракції «Голос»;
Мотиль В.М. - голова фракції «Об’єднання Самопоміч»;
Коцюмбас С.Й.- голова фракції «Українська Галицька Партія»; І 
Плекан З.Б. - голова профспілки Новояворівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3

Протокол №2 засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на
зайняття посади директора Новояворівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3

- л тазгЗ х

1:л*
Порядок денний

1. Проведення тестування та вирішення ситуаційного завдання. З

Слухали:

Голова конкурсної комісії Синенький Володимир Богданович ознайомив 
кандидата на заміщення вакантної посади з порядком проведення тестування та 
вирішення ситуаційного завдання.

Загальний час для підготовки відповідей на тестові питання - 40 хв., для 
вирішення ситуаційного завдання - ЗО хв. Іспит розпочався о 10.00 годині 22 
червня 2021 року.

Тестування включає 40 тестових питань із вибором одного варіанту вірної 
відповіді. Кожна вірна відповідь оцінюється в 1 бал. Невірна відповідь або її 
відсутність оцінюється в 0 балів.

Оцінювання ситуаційного завдання проводиться за 5-ти бальною шкалою:



4 бали - кандидатам, за результатами розв’язання ситуаційного завдання 
яких виявлено добру професійна компетентність, хороші знання та уміння, 
необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

З бали - кандидатам, за результатами розв’язання ситуаційного завдання 
яких виявлено професійну компетентність, знання та уміння, необхідні для 
виконання посадових обов’язків в обсязі, достатньому для виконання 
посадових обов’язків;

2 бали - кандидатам, за результатами розв’язання ситуаційного завдання 
яких виявлено професійну компетентність, знання та уміння, необхідні для 
виконання посадових обов’язків в обсязі, мінімально достатньому для 
виконання посадових обов’язків;

1 бал -  кандидатам, які розуміють основні поняття, викладені у 
ситуаційному завданні, але в процесі відповіді допустили значну^ к іл ь к іс т ь  

п о м и л о к ;
••.лий ■ -■ ■■■>

балів -  за невірне, або відсутність відповіді.
Г г ж

Після закінчення часу, відведеного на тестування та вирішення 
ситуаційного завдання, проводилась перевірка відповідей та їх оцінювання.

Загальне оцінювання відповідей на тестові питання визначається 
сумарною кількістю балів, набраних одним кандидатом, та проставляється на 
бланках тестування.

Оцінювання вирішення ситуаційних завдань здійснюється індивідуально 
кожним членом конкурсної комісії на засіданні конкурсної комісії шляхом 
проставлення балів від 0 до 5.

Результати тестування:

Гірка Володимир Миколайович - 3 6  балів .

Результати вирішення ситуаційного завдання:

Гірка Володимир Миколайович -  5 балів.

Загальна сума балів: 45,3 балів.

Відомість результатів оцінювання тестування та вирішення ситуативного 
завдання додається.

Голосування за допущення до наступного етапу конкурсу Гірки Володимира 
Миколайовича:

5 балів - кандидатам, за результатами розв’язання ситуаційного завдання
яких виявлено високу професійна компетентність, глибокі знання та уміння,
необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

За -  14, утрималось -  0, проти -  0.



Голова конкурсної комісії:

Синенький В.Б.

Секретар комісії:

Дорош М.П.

Члени конкурсної комісії:

Джулай Г.Р. 

Павлійчук С.П. 

Попик І.Р.

Рис О.Б 

Канус Р.І. 

Бурдяк І.М. 

Червоний О.В. 

Кулик Н.Я. 

Мотиль В.М. 

Коцюмбас С.И.

Плекан З.Б.



м.Новояворівськ 22.06.2021 року

Голова конкурсної комісії:

Синенький В.Б. -  заступник міського голови з гуманітарних питань виконавчих 
органів ради;

Члени конкурсної комісії:

Джулай Г.Р. - перший заступник міського голови;
Павлійчук С.П. - заступник міського голови з питань фінансово-економічної 
діяльності виконавчих органів ради;
Попик І.Р.- секретар ради;
Рис О.Б.- керуючий справами виконавчого комітету;
Дорош М.П. - начальник відділу освіти Новояворівської міської ради;
Канус Р.І. - голова правління ГО «Новояворівська асоціація керівників закладів 
освіти»;
Бурдяк І.М. - голова фракції «Сила і Честь»;
Червоний О.В. - голова фракції «Європейська Солідарність»;
Шот П.В. - голова фракції «Рух»;
Кулик Н.Я. - голова фракції «Голос»;
Мотиль В.М. - голова фракції «Об’єднання Самопоміч»;
Коцюмбас С.Й.- голова фракції «Українська Галицька Партія»;
Плекан З.Б. - голова профспілки Новояворівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3.

Порядок денний

1. Проведення відкритої публічної презентації.

Слухали:

Голова конкурсної комісії Синенький Володимир Богданович ознайомив 
кандидата на заміщення вакантної посади з порядком проведення відкритої 
публічної презентації.

Конкурсна комісія встановила часі для презентації -  15 хв., а також для 
надання запитань членами конкурсної комісії щодо проведеної презентації та 
надання на них відповідей кандидатами 15 хв.

Оцінювання відкритої публічної презентації здійснюється за такими 
критеріями від 1 до 5 балів за ступенем вираженості:

» наявність чітко сформульованої мети та завдань розвитку закладу, терміну 
реалізації та їх досягнення, переваги обраного шляху розвитку закладу;

» наявність аналізу сучасного стану закладу за зовнішніми ознаками
(інформація, що стосується інформаційної відкритості закладу та розміщена 
на сайті закладу), визначення наявних проблем;

Протокол №3 засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на
зайняття посади директора Новояворівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3



• реалістичність мети та поставлених завдань, використовуваних ресурсів;
• відповідність мети та завдань державній політиці у галузі освіти, чинним 

програмам розвитку галузі освіти, освітнім запитам громади;
новизна, використання інноваційних методів та прийомів в управлінській 
діяльності, залучення колективу до інноваційної діяльності, участі у проектах, 
тощо;

Результати оцінювання презентації:

Гірка Володимир Миколайович -  4,3 бали.

Загальна відомість результатів оцінювання презентації додається.

Голова конкурсної комісії:

Синенький В.Б.

Секретар комісії:

Дорош М.П.

Члени конкурсної комісії:

Джулай Г.Р. 

Павлійчук С.П. 

Попик І.Р.

Рис О.Б 

Канус Р.І. 

Бурдяк І.М. 

Червоний О.В. 

Кулик Н.Я. 

Мотиль В.М. 

Коцюмбас С.И. 

Плекан З.Б.
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Голова конкурсної комісії:

Синенький В.Б. -  заступник міського голови з гуманітарних питань виконавчих 
органів ради;
тт •• • •••Члени конкурсної комісії:

Джулай Г.Р. - перший заступник міського голови;
Павлійчук С.П. - заступник міського голови з питань фінансово-економічної 
діяльності виконавчих органів ради;
Попик І.Р.- секретар ради;
Рис О.Б.- керуючий справами виконавчого комітету;
Дорош М.П. - начальник відділу освіти Новояворівської міської ради;
Канус Р.І. - голова правління ГО «Новояворівська асоціація керівників закладів 
освіти»;
Бурдяк І.М. - голова фракції «Сила і Честь»;
Червоний О.В. - голова фракції «Європейська Солідарність»;
Шот П.В. - голова фракції «Рух»;
Кулик Н.Я. - голова фракції «Голос»;
Мотиль В.М. - голова фракції «Об’єднання Самопоміч»; -і. Зі.
Коцюмбас С.И.- голова фракції «Українська Галицька Партія»;
Плекан З.Б. - голова профспілки Новояворівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3.

Порядок денний

1. Визначення загальної кількості балів кандидатів.

Слухали:

Голова конкурсної комісії Синенький Володимир Богданович повідомив 
про порядок визначення загальної кількості балів кандидата шляхом додавання 
всіх отриманих балів.

Загальна кількість балів:

Гірка Володимир Миколайович -4 5 ,3  бали.

Зведена відомість загальних результатів додається.

Протокол №4 засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на
зайняття посади директора Новояворівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3

ВИРІШИЛИ

1. Вважати переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади директора 
Новояворівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3- Гірку Володимира Миколайовича, та



2. Протоколи про проведення усіх етапів конкурсу та визначення 
загальної кількості балів оприлюднити на веб-сайті Новояворівської міської 
ради та відділу освіти Новояворівської міської ради.

Голосування:

За -  14, утрималось -  0, проти -  0.

рекомендувати начальнику відділу освіти Новояворівської міської ради
призначити на відповідну посаду та укласти строковий трудовий договір.

Голова конкурсної комісії:

Синенький В.Б.

Секретар комісії:

Дорош М.П.

Члени конкурсної комісії:

Джулай Г.Р.

Павлійчук С.П.

Попик І.Р.

Рис О.Б 

Канус Р.І.

Бурдяк І.М.

Червоний О.В.

Кулик Н.Я.

Мотиль В.М.

Коцюмбас С.Й.

Плекан З.Б.


