
Протокол №2
засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу 

на зайняття посади консультанта 
Центру професійного розвитку педагогічних працівників 

Новояворівської міської ради

м.Новояворівськ 30.06.2022 року

Голова конкурсної комісії:

Дорош М.П. -  начальник відділу освіти Новояворівської міської ради;
*

Секретар комісії:

Абатурова І.І. -  директор Центру професійного розвитку педагогічних 
працівників Новояворівської міської ради;

Члени конкурсної комісії:

Синенький В.Б. - заступник міського голови з гуманітарних питань виконавчих 
органів влади (за згодою);

Попик I.P.- секретар ради (за згодою);

Канус Р.І. -  голова правління ГО «Новояворівська асоціація керівників закладів 
освіти» (за згодою);

Юр Т.М. -  головний спеціаліст відділу освіти Новояворівської міської ради; 

Ізовіт Х.В.-юрисконсульт відділу освітньої політики та правового забезпечення.

Порядок денний

1. Проведення кваліфікаційного іспиту та визначення його результатів за 
напрямами:
- знання законодавства у сфері ЗЗСО, ЗДО, ПЗО;
- знання методики викладання предметів;
- володіння інноваційними технологіями навчання, ІКТ (презентація).

2. Проведення співбесіди.

1 .СЛУХАЛИ:
Голову конкурсної комісії Дороша Михайла Петровича, який ознайомив 
кандидата на заміщення вакантної посади консультанта з порядком проведення 
кваліфікаційного іспиту та співбесіди.

Загальний час для підготовки відповідей на тестові питання - 20 хв., для 
методики викладання предметів - 45 хв., для володіння інноваційними



технологіями навчання, інформаційно-комунікаційними технологіями 
(презентація) -  15 хв. Загальний час для проведення кваліфікаційного іспиту 
становив 1 годину 20 хвилин. Іспит розпочався о 10.00 годині 30 червня 2022 
року.

Кваліфікаційний іспит складався з 6 питань по 2 питання за напрямами:
- письмового тестування на знання законодавства у сфері освіти України, 
включаючи 20 тестових питань із вибором одного варіанту вірної відповіді. 
Кожна вірна відповідь оцінюється в 0,1 бала. Невірна відповідь або її 
відсутність оцінюється в 0 балів;
- знання методики викладання предмета, надавши письмову відповідь на 2 
питання, які поставлені в білетах. Завдання оцінюється 2 балами.
-володіння інноваційними технологіями навчаннл, інформаційно - 
комунікаційними технологіями (презентація). Завдання оцінюється 2 балами.

Оцінювання кваліфікаційного іспиту проводиться за 2-х бальною шкалою:

2 бали - кандидатам, які в повному обсязі розкрили суть питання;

1 бал -  кандидатам, які розкрили питання фрагментарно;

0 бал -  кандидатам, які не відповіли на питання.

Після закінчення часу, відведеного на проведення кваліфікаційного 
іспиту, проводилась перевірка відповідей та їх оцінювання.

Оцінювання знання методики викладання предмета та володіння 
інноваційними технологіями навчання, інформаційно-комунікаційними 
технологіями (презентація) здійснюється індивідуально кожним членом 
конкурсної комісії шляхом проставлення балів від 0 до 2 та заноситься у 
відомість.

Кандидат, який за результатами кваліфікаційного іспиту набрав не 
менше 4-х балів, допущений до співбесіди.

Результати тестування:

Гринак Іванна Романівна -  &  балів .

Результати знання методики викладання предмета:

Гринак Іванна Романівна -  балів.

Результати володіння інноваційними технологіями навчання, 
інформаційно-комунікаційними технологіями (презентація):

Гринак Іванна Романівна - / / /  балів.

Загальна кількість балів за кваліфікаційний іспит:

Г ринак Іванна Романівна балів.

Загальна відомість результатів оцінювання кваліфікаційного іспиту додається.



Голосування за допущення до співбесіди Гринак Іванни Романівни : 

За -  утрималось -  0_, проти -  О .

Проведення співбесіди

2.СЛУХАЛИ:
Дороша М.П., голову конкурсної комісії, який зазначив, що співбесіда 
проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, 
особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата й до 
відповідних посадових обов’язків. Він нагадав членам комісії про необхідність 
індивідуального оцінювання співбесіди у відомостях.
Абатурову І.І., секретаря комісії, яка наголосила, що конкурсна комісія згідно з 
умовами проведення конкурсу визначила перелік вимог, відповідно до яких 
проводиться співбесіда. А також попередила, що відповідно до Положення під 
час співбесіди не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, 
етнічного походження, матеріального становища або питання, які можуть бути 
розцінені як дискримінаційні.

Під час оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності 
на співбесіді виставляються бали за 2-х бальною шкалою:

2 бали -  виставляються кандидатам, професійна компетентність яких 
відповідає вимогам;

1 бал -  виставляються кандидатам, професійна компетентність яких не 
повною мірою відповідає вимогам;

0 бал -  виставляються кандидатам, професійна компетентність яких не 
відповідає вимогам.

Оцінювання результатів співбесіди здійснюється кожним членом конкурсної 
комісії шляхом виставлення балів. Загальна кількість балів кандидата 
визначається шляхом додавання середніх балів, виставлених членами 
конкурсної комісії у загальній відомості середніх балів за кожну окрему вимогу 
до професійної компетенції та кваліфікаційного іспиту.

Результати оцінювання співбесіди:

Гринак І ванна Романівна балів.

Загальна відомість результатів оцінювання співбесіди додається.

Загальна кількість балів:

Гринак Іванна Романівна - ^ ^ б а л ів .

Зведена відомість загальних результатів додається.



ВИРІШИЛИ:

1.Вважати переможцем конкурсу на заміщення посади консультанта Центру 
професійного розвитку педагогічних працівників Новояворівської міської ради
- Гринак Іванну Романівну та рекомендувати директору Центру професійного 
розвитку педагогічних працівників Новояворівської міської ради призначити на 
відповідну посаду.

2.Даний протокол оприлюднити на веб-сайті Новояворівської міської ради та 
відділу освіти Новояворівської міської ради.

Голосування:

За -  утрималось -  0_, проти -  0_.

Голова конкурсної комісії:

Дорош М.П.

Секретар комісії:

Абатурова І.І.

Члени конкурсної

Синенький В.Б.

Попик І.Р.

Канус Р.І.

Юр Т.М.

Ізовіт Х.В.

комісії:



ЗАГАЛЬНА ВІДОМІСТЬ
результатів оцінювання претендента 

на посаду консультанта 
Центру професійного розвитку педагогічних працівників 

Новояворівської міської ради 
від « ЗО» хСМ'КЛ 20 JI/JL року
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Голова комісії

Члени комісії

М.П.Дорош
(ініціали, прізвище)

В.Б.Синенький
(ініціали, прізвище)

І.Р.Попик
Р^.Канус
Т.М.Юр
Х.В.Ізовіт

Секретар комісії СМш/
(ПІДП(/с)

І.І.Абатурова 
(ініціали, прізвище)

ОЗНАЙОМЛЕНО:
О, Об- З-_____ Ч7У^~_____  І.Р.Гринак_________

(Дата) (Підпис) (Ініціали, прізвище претендента)



ЗАГАЛЬНА ВІДОМІСТЬ
результатів оцінювання претендента 

на посаду консультанта 
Центру професійного розвитку педагогічних працівників

О ЗН А Й О М Л Е Н О :^/
'3QQ&. 4 'Я ______  І.Р.Гринак_________

(Дата) (Підпис) (Ініціали, прізвище претендента)



ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
результатів оцінювання претендента 

на посаду консультанта 
Центру професійного розвитку педагогічних працівників 

Новояворівської міської ради 
від « М)» yjiSud' 20 І 'Х року

Члени комісіїif'iV f
У

Йгт-~^В?!>.СИНЄНЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Р.Попик 
.І.Канус 
М.Юр

Х.В.Ізовіт

Секретар комісії
(П1ДПИ

І.І.Абатурова 
(ініціали, прізвище)

ОЗНАЙОМЛЕНО:
-2 Рг О 6 . ______ І.Р.Гринак

(Дата) (Підпис) (Ініціали, прізвище претендента)


