
ПРОТОКОЛ №2
засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду керівника 

Рафалівського Петропавлівського ліцею Рафалівської селищної ради 
та керівника Великожолудського ліцею Рафалівської селищної ради

18 червня 2021 року смт Рафалівка

Місце проведення: Рівненська область, Вараський район, смт Рафалівка, 
вул 1 Травня, 12

Конкурсна комісія створена відповідно до розпорядження селищного голови від 
31 травня 2021 року №74 «Про проведення конкурсу на заміщення вакантних 
посад керівників закладів загальної середньої освіти Рафалівської селищної 
ради».

На засіданні присутні:
Члени комісії: ОШУРКО Марія, заступник селищного голови з питань діяльності 
виконавчих органів;
СИДОРУК Святослав, начальник управління Державної служби якості освіти в 
Рівненської області;
КІБИШ Тетяна, головний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді та спорту 
Рафалівської селищної ради;
ТАРАСЮТА Олена, член громадської організації «Асоціація керівників закладів 
освіти Володимирецького району рівненської області»
БАБІК Володимир, депутат Рафалівської селищної ради;
Представники громадськості та батьків:
РАДЧУК Валентина, голова профспілкової організації Великожолудського НВК 
«ЗОНІ І-Ш ступенів -ДНЗ»;
МАКСИМЧУК Людмила, голова батьківського комітету Великожолудського 
НВК «ЗОШ І-Ш ступенів -ДНЗ»;
КУЧИК Оксана, начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту 
Рафалівської селищної ради.

Відсутні:
ШИДЛОВСЬКА Софія, голова громадської організації «Асоціація педагогів 
Володимиречини»

Виступили:
Ошурко М.В., голова конкурсної комісії, яка запропонувала затвердити порядок 
денний другого засідання конкурсної комісії.

Вирішили:
Затвердити наступний порядок денний засідання конкурсної комісії
Порядок денний :
1 .Порядок проведення конкурсу на посаду керівника Рафалівського 
Петропавлівського ліцею та Великожолудського ліцею Рафалівської селищної 
ради.
2 .Конкурсне випробування на знання законодавства у сфері освіти.



3 .Конкурсні випробування на перевірку професійних компетентностей шляхом 
письмового виконання ситуаційного завдання.
4 .Конкурсне випробування - презентація перспективного плану розвитку 
закладу загальної середньої освіти та надання відповідей на запитання членів 
конкурсної комісії.
5 .Визначення переможця конкурсу на посаду керівника Рафал івського 
Петропавлівського ліцею та Великожолудського ліцею Рафалівської селищної 
ради.
б.Оголошення результатів конкурсу на посаду керівника Рафалівського 
Петропавлівського ліцею та Великожолудського ліцею Рафалівської селищної 
ради.

Голосували: «за» 5 чол., «проти» 0 чол., «утрималися» 0 чол.
Рішення прийнято.
Порядок денний засідання конкурсної комісії затверджено.

Розгляд питань порядку денного
1 .Порядок проведення конкурсу на посаду керівника Рафалівського 
Петропавлівського ліцею та Великожолудського ліцею Рафалівської селищної 
ради.

Слухали:
Ошурко М.В., голову конкурсної комісії, яка ознайомила членів комісії із 
порядком проведення конкурсних випробувань та звернула увагу на те, що 
відеофіксація конкурсного відбору забезпечується відповідно пункту 8 
Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти 
громади та порядку його проведення, затвердженого рішенням п’ятої сесії 
Рафалівської селищної ради від 21 квітня 2021 року №271.

Вирішили:
Затвердили порядок проведення конкурсних випробувань. Проводити одночасно 
тестування, виконання ситуативного завдання та почергово - презентацію 
перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти.

Голосували: «за» 5 чол., «проти» 0 чол., «утрималися» 0 чол.
Рішення прийнято.

2 . Конкурсне випробування на знання законодавства у сфері освіти.

Слухали:
Ошурко М.В., голову конкурсної комісії, яка ознайомила з результатами 
перевірки на знання законодавства у сфері загальної середньої освіти кандидатів 
на конкурс Рафалівського Петропавлівського ліцею та Великожолудського 
ліцею Рафалівської селищної ради: Марковець М.В. набрала 27 балів з можливих 
ЗО б, Шкабко Н.В.- 27 балів з можливих ЗО б.

Вирішили:



1. За результатами перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої 
освіти допустити Марковець Марію Василівну, кандидата на посаду керівника 
Рафалівського Петропавлівського ліцею та Шкабко Наталю Василівну, 
кандидата на посаду керівника Великожолудського ліцею до наступного етапу 
конкурсних випробувань.
Голосували: «за» 5 чол., «проти» чол., «утрималися» чол.
Рішення прийнято.

3.Конкурсні випробування на перевірку професійних компетентностей шляхом 
письмового виконання ситуаційного завдання.

Слухали:
Ошурко М.В., голову конкурсної комісії, яка ознайомила з результатами 
перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання 
ситуаційного завдання кандидатів на конкурс Рафалівського Петропавлівського 
ліцею та Великожолудського ліцею Рафалівської селищної ради: 
Марковець М.В. набрала 24 бал з можливих ЗО б та Шкабко Н.В. - 21 бал з 
можливих ЗО б.

Вирішили:
1. За результатами перевірки перевірки професійних компетентностей шляхом 
письмового виконання ситуаційного завдання допустити Марковець Марію 
Василівну, кандидата на посаду керівника Рафалівського Петропавлівського 
ліцею та Шкабко Наталю Василівну, кандидата на посаду керівника 
Великожолудського ліцею до наступного етапу конкурсних випробувань.
Голосували: «за» 5 чол., «проти» чол., «утрималися» чол.
Рішення прийнято.

4.Конкурсне випробування - презентація перспективного плану розвитку 
закладу загальної середньої освіти та надання відповідей на запитання членів 
конкурсної комісії.

Виступили:
Марковець М.В., кандидата на конкурс керівника Рафалівського 
Петропавлівського ліцею, яка представила перспективний план розвитку закладу 
освіти.
Слухали:
Ошурко М.В, яка поставила запитання щодо розміщення території для 
проведення занять з картингу.
Марковець М.В., яка зазначила, що територія для проведення картингу буде 
розміщена поблизу КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості», земельна ділянка 
належить Рафалівському Петропавлівському ліцею.
Бабік В.В., який поцікавився, скільки років передбачають на реалізацію 
перспективного плану розвитку закладу освіти.
Марковець М.В., яка повідомила, що для реалізації представленого 
перспективного плану розвитку загальної середньої освіти потрібно близько 5 
років, деякі пункти плану вже почалися реалізовуватися.



Сидорук С.М., запитав, за якими напрямками плануете проводити внутрішню 
систему оцінювання закладу освіти.
Марковець М.В., відповіла, що планують проводити внутрішню систему 
оцінювання закладу освіти за напрямками передбачених у нормативних 
документах.
За результатами конкурсного випробування Марковець М.В. набрала 23,6 бали з 
можливих ЗО б.
Голосували: «за» 5 чол., «проти» чол., «утрималися» чол.
Рішення прийнято.

Виступили:
Шкабко Н..В., кандидата на конкурс керівника Великожолудського ліцею, яка 
представила перспективний план розвитку закладу освіти.
Слухали:
Тарасюта О.М., яка поставила питання чи стикалися з проблемами під час 
організації дистанційного навчання та як їх вирішували.
Шкабко Н.В., яка зауважила, що головна проблема при організації дистанційного 
навчання -неготовність батьків, дітей до такої форми навчання; відсутність 
необхідної техніки та мережі Інтернет.
Ошурко М.В., яка задала питання щодо розвитку мережі закладу на наступні 
навчальні роки.
Шкабко Н.В., яка зазначила, що найближчі два роки відбувається збільшення 
народжуваності та в перших класах буде понад 40 дітей, надалі іде спад 
народжуваності.
Спдорук С.В., який поставив питання щодо удосконалення педагогічної 
діяльності кадрів закладу освіти.
Шкабко Н.В., яка зазначила, що основними кроками удосконалення педагогічної 
діяльності працівників закладу освіти є самоосвіта, сертифікація, підвищення 
кваліфікації.
За результатами конкурсного випробування Шкабко Н.В. набрала 23 бали з 
можливих ЗО б.
Голосували: «за» 5 чол., «проти» 0 чол., «утрималися» 0 чол.
Рішення прийнято.

5.Визначення переможця конкурсу на посаду керівника Рафалівського 
Петропавлівського ліцею та Великожолудського ліцею Рафалівської селищної 
ради.

Слухали:
Кібиш Т.А., секретаря конкурсної комісії, яка ознайомила з підсумковою 
екзаменаційної відомістю за результатами іспитів кандидатів на посаду 
керівника Рафалівського Петропавлівського ліцею та Великожолудського ліцею 
Рафалівської селищної ради. Загальний результат за підсумками конкурсних 
випробувань: Марковець М.В. - 74,6 балів та Шкабко Н.В - 71 бал.

Вирішили: 



Затвердити підсумкові результати конкурсних випробувань на посаду керівника 
Рафалівського Петропавлівського ліцею та Великожолудського ліцею 
Рафалівської селищної ради.
Голосували: «за» 5 чол., «проти» 0 чол., «утрималися» 0 чол.
Рішення прийнято.

6.Оголошення результатів конкурсу на посаду керівника Рафалівського 
Петропавлівського ліцею та Великожолудського ліцею Рафалівської селищної 
ради.

Слухали:
Ошурко М.В., голову конкурсної комісії, яка оголосила, що набравши 
відповідну кількість балів, переможцем на посаду керівника Рафалівського 
Петропавлівського ліцею стала Марковець Марія Василівна та керівника 
Великожолудського ліцею НІкабко Наталія Василівна.

Голосували: «за» 5 чол., «проти» 0 чол., «утрималися» 0 чол.
Рішення прийнято.

Голова комісії Марія ОШУРКО

Заступник голови комісії 
Софія ШИДЛОВСЬКА

Члени комісії Святослав СИДОРУК 
Тетяна КІБИШ 
Олена ТАРАСЮТА 
Володимир БАБІК


