
ПРОТОКОЛ №1
засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду керівника 

закладу загальної середньої освіти : Рафалівського Петропавлівського ліцею 
та Великожолудського ліцею Рафалівської селищної ради

08 червня 2021 року смт Рафалівка

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

Конкурсна комісія створена відповідно до розпорядження Рафалівського 
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;
ШЙДЛОВСЬКА Софія, голова громадської організації «Асоціація педагогів 
Володимиреччини»;
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 «ЗОШІ-ПІ ступенів -ДНЗ»;
МАКСИМЧУК Людмила, голова батьківського комітету Великожолудського 
НВК «ЗОШ І-ПІ ступенів -ДНЗ»;
КОСОВСЬКА Зоряна, голова батьківського комітету Рафалівської ЗОШ І1-ІІІ 
ступенів;
КУЧИК Оксана, начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту 
Рафалівської селищної ради.

Відсутні: усі члени комісії присутні

Виступили:
Кучик О.А., начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Рафалівської 
селищної ради, яка запропонувала, обрати голову, заступника та секретаря 
конкурсної комісії.
Кучик О. А. ознайомила з окремими тезами Положення про конкурс на посаду 
керівника закладу загальної середньої освіти громади та порядку його 
проведення, затвердженого рішенням Рафалівської селищної ради №271 від 
21.04.2021.
Бабік В.В., член комісії, який запропонував обрати головою конкурсної комісії 
Ошурко М.В.



Ошурко М.В., член комісії, яка запропонувала обрати заступником голови 
конкурсної комісії Шидловську С.О.
Ошурко М.В., член комісії, яка запропонувала обрати секретарем конкурсної 
комісії Кібиш Т.А.

Вирішили:
1. Обрати головою конкурсної комісії Ошурко М.В.

Голосували: «за» 6 чол., «проти» 0 чол., «утрималися» 0 чол.
2. Обрати заступником голови конкурсної комісії Шидловську С.О.

Голосували: «за» 6 чол., «проти» 0 чол., «утрималися» 0 чол.
3. Обрати секретарем конкурсної комісії Кібиш Т.А.

Голосували: «за» 6 чол., «проти» 0 чол., «утрималися» 0 чол.
Рішення прийнято.

Виступили :
Ошурко М.В., голова комісії, яка ознайомила присутніх з порядком денним 
першого засідання конкурсної комісії і запропонувала його затвердити.
Сидорук С.М., член комісії, начальник управління Державної служби якості 
освіти в Рівненської області, запропонував включити в порядок денний питання 
визначення дати для ознайомлення з закладами освіти кандидатів на посаду 
керівника закладів Рафалівської селищної ради.

Вирішили:
Включити в порядок денний питання визначення дати для ознайомлення з 
закладами освіти кандидатів на посаду керівника закладів загальної середньої 
освіти Рафалівської селищної ради.
Голосували: «за» 6 чол., «проти» 0 чол., «утрималися» 0 чол.
Рішення прийнято.

Вирішили:
Затвердити наступний порядок денний засідання конкурсної комісії з внесеною 
пропозицією.

Порядок денний :
1. Про участь у роботі комісії з правом дорадчого голосу представників 

громадськості, батьків та експертів у сфері освіти.
2. Про дотримання ст.1 та ст.28 Закон України «Про запобігання корупції».
3. Про допущення/не допущення до участі в конкурсі осіб, які подали документи 

на посаду керівника Великожолудського ліцею Рафалівської селищної ради.
4. Про допущення /не допущення до участі в конкурсі осіб, які подали документи 

на посаду керівника Рафалівського Петропавлівського ліцею Рафалівської 
селищної ради.

5. Про проведення відеофіксації конкурсного відбору на обрання керівників 
закладів освіти Рафалівської селищної ради.

6. Про затвердження переліку тестових питань, ситуаційних завдань конкурсного 
відбору.



7. Про затвердження Критеріїв оцінювання письмового тестування, ситуаційного 
завдання та презентації перспективного плану розвитку закладу загальної 
середньої освіти.

8. Про визначення дати для ознайомлення з закладами освіти кандидатів на 
посаду керівника закладів Рафалівської селищної ради.

Голосували: «за» 6 чол., «проти» 0 чол., «утрималися» 0 чол.
Рішення прийнято.

Порядок денний засідання конкурсної комісії затверджено.

Розгляд питань порядку денного
1. Про участь у роботі комісії з правом дорадчого голосу представників 

громадськості, батьків та експертів у сфері освіти.
Виступили:
Ошурко М.В., голова конкурсної комісії, яка повідомила, що відповідно до 
частини другої ст.26 закону України «Про освіту» до участі в роботі конкурсної 
комісії з правом дорадчого голосу до роботи комісії залучити, Кучик Оксану 
Андріївну, начальника відділу освіти Рафалівської селищної ради, Радчук 
Валентину Федорівну, голову профспілкового комітету Великожолудського 
НВК «ЗОШ І-ІП ступенів - ДНЗ», Косовську Зоряну Петрівну, голову 
батьківського комітету Рафалівської ЗОШ ІІ-ІП ступенів, Максимчук Людмилу 
Іванівну, голову батьківського комітету комітету Великожолудського НВК 
«ЗОШ І-ІП ступенів - ДНЗ», відповідно до поданих документів закладів освіти.

Вирішили:
1.Залучити до участі з правом дорадчого голосу Кучик Оксану Андріївну, 
начальника відділу освіти Рафалівської селищної ради.
Голосували: «за» 6 чол., «проти» 6 чол., «утрималися» 6 чол.
Рішення прийнято.

2. Залучити до участі з правом дорадчого голосу Радчук Валентину Федорівну, 
голову профспілкового комітету Великожолудського НВК «ЗОШ І-ІП ступенів 
- ДНЗ», Радчук Валентину Федорівну, голову профспілкового комітету 
Великожолудського НВК «ЗОШ І-ІП ступенів - ДНЗ».
Голосували: «за» 6 чол., «проти» 0 чол., «утрималися» 0 чол.
Рішення прийнято.

3.Залучити до участі з правом дорадчого голосу Косовську Зоряну Петрівну, 
голову батьківського комітету Рафалівської ЗОШ П-ПІ ступенів.
Голосували: «за» 0 чол., «проти» 0 чол., «утрималися» 0 чол.
Рішення прийнято.

4. Залучити до участі з правом дорадчого голосу Максимчук Людмилу Іванівну, 
голову батьківського комітету комітету Великожолудського НВК «ЗОШ І-ІП 
ступенів - ДНЗ».
Голосували: «за» 0 чол., «проти» 0 чол., «утрималися» 0 чол.
Рішення прийнято.



2. Про дотримання ст. 1 та ст.28 Закон України «Про запобігання корупції».

Виступили:
Ошурко М.В., голова комісії, яка повідомила, що на участь у конкурсі 
надійшли документи від Марковець М.В. та Шкабко Н.В., відповідно до 
статтей 1, 28 Закону України «Про запобігання корупції» кожен член комісії 
повинен повідомити про конфлікт інтересів (якщо такий наявний) із Марковець 
М.В. та Шкабко Н.В. і не брати участь в голосуванні.

Присутні члени комісії повідомили про відсутність конфлікту інтересів.

Вирішили:
Усі члени конкурсної комісії беруть участь у голосуванні.
Голосували: «за» 6 чол., «проти» 0 чол., «утрималися» 0 чол.
Рішення прийнято.

3. Про допущення /не допущення до участі в конкурсі осіб, які подали 
документи на вакантну посаду керівника закладу загальної середньої 
освіти Великожолудського ліцею Рафалівської селищної ради.

Слухали:
Кучик О.А., член комісії, що для участі у конкурсі на посаду керівника 
Великожолудського ліцею Рафалівської селищної ради відповідно до 
Положення надійшла в зазначений термін заява та документи від однієї особи - 
Шкабко Наталії Василівни.
Кучик О.А., ознайомила, що Шкабко Н.В. подала на конкурс усі необхідні 
документи та запропонувала усім членам конкурсної комісії ознайомитися із 
поданими документами.

Вирішили:
1. Документи, подані Шкабко Наталією Василівною, відповідають установленим 

законодавством вимогам.
2. Допустити Шкабко Наталію Василівну до участі в конкурсі на вакантну посаду 

керівника закладу загальної середньої освіти Великожолудського ліцею 
Рафалівської селищної ради.

3. Взяти до відома, що з моменту прийняття даного рішення Шкабко Наталія 
Василівна є кандидатом на вакантну посаду керівника закладу загальної 
середньої освіти Великожолудського ліцею Рафалівської селищної ради.
Голосували: «за» 6 чол., «проти» 0 чол., «утрималися» 0 чол.
Рішення прийнято.

4. Про допущення /не допущення до участі в конкурсі осіб, які подали 
документи на вакантну посаду керівника закладу загальної середньої 
освіти Рафалівського Петропавлівського ліцею.

Виступили:



Кучик О.А., член комісії, що для участі у конкурсі на посаду керівника 
Рафалівського Петропавлівського ліцею відповідно до Положення надійшла в 
зазначений термін заява та документи від однієї особи - Марковець Марії 
Василівни.
Кучик О.А., ознайомила, що Марковець М.В. подала на конкурс усі необхідні 
документи та запропонувала усім членам конкурсної комісії ознайомитися із 
поданими документами.

Вирішили:
1 . Документи, подані Марковець Марією Василівною, відповідають 
установленим законодавством вимогам.
2 .Допустити Марковець Марію Василівну до участі в конкурс на посаду 
керівника Рафалівського Петропавлівського ліцею.
3 .Взяти до відома, що з моменту прийняття даного рішення Марковець Марія 
Василівна є кандидатом на посаду керівника Рафалівського Петропавлівського 
ліцею.
Голосували: «за» 6 чол., «проти» 0 чол., «утрималися» 0 чол.
Рішення прийнято.

5. Про проведення відеофіксації конкурсного відбору на обрання керівників 
закладів загальної середньої освіти Рафалівської селищної ради.

Виступили:
Ошурко М.В.,голова комісії, яка наголосила на тому, що відповідно до Закону 
України «Про повну загальну середню освіту», пункту 9 Положення про 
конкурс засновник повинен забезпечити відеофіксацію конкурсного відбору з 
подальшим оприлюдненням на своєму веб-сайті відеозапису впродовж одного 
робочого дня з дня його проведення.

Вирішили:
Під час проведення конкурсу на керівників закладів загальної середньої освіти 
Рафалівської селищної ради: Рафалівського Петропавлівського ліцею, 
Великожолудського ліцею дотримуватися вимог законодавства про конкурс, 
здійснювати відео фіксацію з подальшим оприлюдненням впродовж одного 
робочого дня з дня його проведення на веб-сайті засновника - Рафалівської 
селищної ради.
Голосували: «за» - 6 чол., «проти» 0 чол., «утрималися» 0 чол.
Рішення прийнято.

6. Про затвердження переліку тестових питань, ситуаційних завдань 
конкурсного відбору.

Слухали:
Ошурко М.В., голову комісії, ознайомила щодо питань для перевірки 
законодавства у сфері загальної середньої освіти, які були сформовані 
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 654 від 19.05.2020 
у кількості ЗО питань для одного варіанту, всього підготовлено 5 варіантів.



Сформовано 10 ситуаційних завдань для конкурсантів, відповідно до зразків, 
затверджених Положенням про конкурс.

Виступили:
Сидорук С.М., член комісії, начальник управління Державної служби якості 
освіти в Рівненської області, запропонував зменшити кількість ситуативних 
завдань до 5 та підготувати правильні відповіді на них.

Вирішили:
Зменшити кількість ситуативних завдань до 5 та підготувати правильні 
відповіді на них.
Голосували: «за» - 6 чол., «проти» 0 чол., «утрималися» 0 чол.
Рішення прийнято.

Вирішили:
Затвердити перелік тестових питань для перевірки знань законодавства у сфері 
загальної середньої освіти та ситуативних завдань. Зменшити кількість 
ситуативних завдань до 5 та підготувати відповіді на них.

Голосували: «за» 6 чол., «проти» 0 чол., «утрималися» 0 чол.
Рішення прийнято.

7. Про затвердження Критеріїв оцінювання письмового тестування, 
ситуаційного завдання та презентації перспективного плану розвитку 
закладу загальної середньої освіти.

Слухали:
Ошурко М.В., заступника голови конкурсної комісії, яка звернула увагу на 
критерії оцінювання тестування і ситуаційного завдання.

Тестування:
■ Тестування містить ЗО тестових завдань із загального переліку питань, 

затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти та науки.
■ Кожне тестове завдання передбачає чотири варіанти відповідей, лише одна з 

яких є правильною.
■ Кожна правильна відповідь, надана кандидатом на одне тестове запитання, 

оцінюється в 1 бал.
■ Тестування проходить письмово, не довше 40 хв, у присутності членів комісії, 

не менше двох третин від її затвердженого складу.
■ Після складання тестування на знання законодавства, кандидат підписує та 

виставляє дату вирішення тестових завдань.
■ Кандидат, який набрав загальну суму балів при перевірці знань законодавства 

по тестових питаннях менше 50%, це 15 балів, вважається таким, що не склав 
іспит та не допускається до наступного етапу.

■ Результати тестування фіксуються у відомості.

Критерії оцінювання ситуативного завдання:
■ Ситуативне завдання вирішується державною мовою не довше ЗО хвилин.



■ Кандидат обирає один із запропонованих варіантів ситуаційних завдань 
шляхом витягування його із запакованого конверту під час проведення 
конкурсного випробування.
■ При підготовці до вирішення ситуаційного завдання кандидат здійснює записи 
на аркушах зі штампом Рафалівської селищної ради. Перед вирішенням 
ситуаційного завдання обов’язково вказуються прізвище, ім’я, та по батькові 
кандидата, варіант ситуаційного завдання. Після підготовки відповідей на аркуші 
проставляється підпис кандидата та дата вирішення ситуаційного завдання.
■ Після закінчення часу, відведеного на вирішення ситуаційного завдання, 
проводиться перевірка шляхом оцінювання ситуаційного завдання кожним 
членом комісії індивідуально. Загальна оцінка формується шляхом суми усіх 
балів, виставлених членами комісії, яка фіксується у відомості.
■ Сума індивідуальних балів членів конкурсної комісії є остаточними балами, які 
також виставляються і на аркуші з відповідями кандидата.
■ Для оцінки та перевірки професійних компетентностей кандидатів шляхом 
вирішення ситуаційного завдання використовується п’ятибальна система:

П’ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання та 
успішно справилися із ситуаційними завданнями;

J Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні звання, в обсязі 
достатньому для подальшої роботи;

J Три бали виставляються кандидатом, які виявили розуміння поставленого 
завдання та вирішили його на задовільному рівні;

J Два бали виставляються кандидатам, які вирішили завдання на низькому 
рівні;

•S Один бал виставляється кандидатам, які вирішили завдання на дуже 
низькому рівні або не вирішили його взагалі.

■ Ситуаційні завдання проводяться з метою об’єктивного з’ясування 
спроможності кандидатів використовувати свої знання, досвід під час виконання 
посадових обов’язків, а також, з метою комплексної перевірки кандидатів на 
відповідність професійній компетентності, оцінки комунікаційних якостей та 
вміння приймати рішення.
■ Після розв’язування ситуаційного завдання або після закінчення часу, 
відведеного на його розв’язування, кандидати надають секретарю свої відповіді.
■ Кандидати, які отримали середній бал 15 або нижче не можуть бути допущені 
до наступного етапу конкурсу.

Конкурсна комісія на своєму засіданні заслуховує публічні презентації 
проектів програм розвитку закладу загальної середньої освіти обсягом не більше 
десяти сторінок (у форматі Word, шрифт Times New Roman, 14 пт, 1,5 інт.): 
проводить співбесіду з кандидатами щодо представленої презентації.

Публічна та відкрита презентація перспективного плану кандидата 
проходить за наступним регламентом:

-виступ кандидата - до 20 хв;
-запитання та обговорення - до 20 хв.
Під час презентації не ставляться запитання щодо політичних поглядів, 

релігії, етичного походження, матеріального становища, соціального походження 
або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні.



Визначення результатів презентації та співбесіди здійснюються кожним 
членом комісії індивідуально; максимальний бал оцінювання публічної 
презентації ЗО, за критеріями, затвердженими Положенням про конкурс. 
Остаточною оцінкою у балах є середнє арифметичне значення індивідуальних 
оцінок членів конкурсної комісії, що вноситься до відомостей про результати 
оцінювання презентації та співбесіди.

Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах, які 
визначаються, як середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок за 
результатами тестування, вирішення ситуаційного завдання, співбесіди та 
публічної презентації.

Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання балів за 
кожен етап конкурсу, проставлених членами конкурсної комісії у зведені 
відомості за іспит на знання законодавства, вирішення ситуаційного завдання та 
публічну презентацію перспективного плану розвитку закладу загальної середньої 
освіти.

Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата, за допомогою якого 
визначається переможець конкурсу.

Конкурсна комісія за підсумковим рейтингом на своєму засіданні приймає 
рішення про визначення переможця конкурсу.

Вирішили:
Затвердити критерії оцінювання тестових та ситуаційних завдань, презентації 
перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти.

Голосували: «за» 6 чол., «проти» 0 чол., «утрималися»О чол.
Рішення прийнято.

8. Визначення дати для ознайомлення з закладами освіти кандидатів на 
посаду керівників закладів загальної середньої освіти Рафалівської 
селищної ради.

Слухали:
Ошурко М.В.,голову комісії, яка запропонувала кандидатам на посаду керівників 
закладів загальної середньої освіти Рафалівської селищної ради врахувати вимоги 
Положення про конкурс : не пізніше 5 днів до проведення конкурсних 
випробувань, ознайомитися із закладом освіти Рафалівським Петропавлівським 
ліцеєм та Великожолудським ліцеєм 11 червня 2021 року.

Голосували: «за» 6 чол., «проти» 0 чол., «утрималися» 0 чол.
Рішення прийнято.

t£i.
Голова комісії Марія ОШУРКО

Заступник голови комісії ( Софія ШИДЛОВСЬКА

Члени комісії Святослав СИДОРУК 
Тетяна КІБИШ 
Олена ТАРАСЮТА 
Володимир БАБІК


