
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 1 

засідання комісії з проведення конкурсів на посади керівників закладів 

загальної середньої освіти Покровської міської ради Донецької області 

11 серпня 2021 року  

Відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» та рішення виконавчого 

комітету Покровської міської ради Донецької області від 19.11.2020 № 429 «Про затвердження 

Положення про проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти 

Покровської міської ради Донецької області», на виконання рішення виконавчого комітету 

Покровської міської ради Донецької області від 15.07.2021 року № 317 «Про проведення 

конкурсів на посади керівників закладів загальної середньої освіти Покровської міської ради 

Донецької області та затвердження складу конкурсної комісії» затверджена комісія з 

проведення конкурсів на посади керівників закладів загальної середньої освіти Покровської 

міської ради Донецької області у складі 15-ти осіб (далі – конкурсна комісія) та на виконання 

наказу відділу освіти Покровської міської ради Донецької області від 19.07.2021 року № 386 

«Про оголошення та проведення конкурсів на заміщення вакантних посад керівників закладів 

загальної середньої освіти Покровської міської ради Донецької області» оголошені та 

проводяться конкурси на посади керівників закладів загальної середньої освіти Покровської 

міської ради Донецької області. 

Всього: 15 членів комісії. 

 

Присутні : 12 

 Голова комісії: 

Ідрісова Маргарита Олександрівна 

 заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Покровської міської ради 

Донецької області. 

Заступник голови комісії: 

Гнатенко Наталія Анатоліївна 

  

начальника відділу освіти Покровської міської ради 

Донецької області.. 

Секретар комісії: 

Воротинцева Любов Іванівна 

  

заступник начальника відділу освіти Покровської 

міської ради Донецької області. 

Члени комісії:  

Воробйова Ірина Михайлівна директор Центру професійного розвитку педагогічних 

працівників Покровської міської ради Донецької 

області 

Гаврильченко Галина 

Олександрівна 

депутат Покровської міської ради, фахівець у сфері 

загальної середньої освіти (за згодою); 

Климова Оксана Олександрівна голова Покровської районної організації профспілки 

працівників освіти (за згодою); 

Косиневич Наталія Василівна консультант Центру професійного розвитку 

педагогічних працівників Покровської міської ради 

Донецької області 

Мігутіна Олена Олександрівна Заслужений учитель України (2010), Відмінник освіти 

України (2009), вчитель хімії навчально-виховного 

комплексу №1 Покровської міської ради 

Нагайцев Дмитро Федорович юрисконсульт відділу освіти Покровської міської ради 

Донецької області 

  



Розкошна Людмила Вікторівна голова Покровської міської організації профспілки 

працівників освіти 

Темець Вікторія Олександрівна головний спеціаліст з питань загальної середньої 

освіти відділу освіти Покровської міської ради 

Донецької області 

Шабатюк Наталія Леонідівна головний спеціаліст з питань загальної середньої 

освіти відділу освіти Покровської міської ради 

Донецької області 
 

 

Відсутні: 3 члени комісії. 

1. Іваньо Наталія Вікторівна, секретар Покровської міської ради Донецької області, яка 

знаходиться у відрядженні. 

2. Циганок  Іван Іванович, голова постійної комісії з питань охорони здоров’я, освіти, 

молодіжної політики та спорту (за згодою), який знаходиться на чергуванні за основним 

місцем роботи. 

3. Представник Державної служби якості освіти у Донецькій області не може бути присутнім з 

причини віддаленості (місце розташування м. Слов’янськ) 

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання комісії з проведення конкурсів на посади керівників закладів загальної 

середньої освіти Покровської міської ради Донецької області 

…………  

  

3. Про розгляд документів, поданих претендентами на участь у конкурсах на посади керівників 

закладів загальної середньої освіти Покровської міської ради Донецької області та 

допуск/недопуск їх до етапів конкурсних відборів. 

 Доповідають: Л. Воротинцева, секретар комісії, Д. Нагайцев, юрисконсульт відділу освіти. 

  

4. Про затвердження графіків проведення етапів конкурсних відборів на посади керівників 

закладів загальної середньої освіти Покровської міської ради Донецької області (додаток1). 

Доповідає: Л. Воротинцева, секретар комісії. 

………… 

3. СЛУХАЛИ по третьому питанню: 

 Воротинцеву Любов Іванівну, секретаря конкурсної комісії, заступника начальника відділу 

освіти Покровської міської ради. 

Воротинцева Л. І. зауважила, що відповідно до ч. 5 ст. 39 Закону України «Про повну загальну 

середню освіту», п. 21 Положення, для участі у конкурсі необхідно подати такі документи: 

• заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно 

до Закону України «Про захист персональних даних»; 

• автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу); 

• копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; 

• копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче 

освітнього ступеня магістра (спеціаліста); 

• документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою; 

• копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-

педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання; 

• довідку про відсутність судимості; 

• довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду; 

• мотиваційний лист, складений у довільній формі; 

• заяву про наявність близьких родичів у складі конкурсної комісії (за потреби). 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2297-17


 

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості. 

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту» та п. 28 Положення 

до участі у конкурсному відборі не можуть бути допущені особи, які: 

- не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону 

України «Про повну загальну середню освіту»; 

- подали не всі документи, визначені законом, Положенням відповідно до вимог чинного 

законодавства, для участі в конкурсі; 

- подали документи після завершення строку їх подання. 

Термін подачі документів необхідних для участі у конкурсах та  вимоги до претендентів 

опубліковані у місцевій газеті «Маяк» та оприлюднені на офіційних веб-сайтах Покровської 

міської ради Донецької області та веб-сайтах закладів освіти, на які оголошено конкурси на 

заміщення вакантних посад керівників. 

Л. Воротинцева повідомила про те, що протягом 20 календарних днів з дня оприлюднення 

оголошення про проведення конкурсів, а саме з 22.07.2021 року по 10.08.2021 року включно 

здійснювався прийом документів від претендентів на участь у конкурсах на визначені заклади 

загальної середньої освіти. 

Секретарю конкурсної комісії надійшла 4 заяви на допуск до участі у конкурсах від громадян, 

які претендують на участь у конкурсах на посади директорів закладів загальної середньої освіти 

громади. 

Л. Воротинцева зазначила, що документи, які подані претендентами на участь у конкурсі на 

посаду керівника закладу освіти, прийняті в установленому порядку відповідно до 

оприлюдненого оголошення, заяви зареєстровані у журналі обліку заяв претендентів на участь 

у конкурсах, описи документів сформовані та готові для представлення на розгляд конкурсної 

комісії. 

…. 

М. Ідрісова запропонувала провести відкрите голосування щодо допуску претендентів до 

етапів конкурсних відборів на посади керівників закладів освіти комплексно. 

  

ГОЛОСУВАЛИ (відкритим голосуванням): 

«за» – 13 (одинадцять); 

«проти» – 0 (нуль); 

«утрималися» – 0 (нуль). 

  

ВИРІШИЛИ: 

….. 

2. Затвердити список претендентів, які допущені до етапів конкурсних відборів на посади 

керівників закладів освіти (додаток 1). 

3. Оприлюднити перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсних відборах (далі – 

кандидати) на офіційному веб-сайті Покровської міської ради та веб-сайтах ЗЗСО, де є вакантні 

посади керівників. 

  

4. СЛУХАЛИ по четвертому питанню: 

Воротинцеву Любов Іванівну «Про визначення часу проведення етапів конкурсних відборів 

на посади керівників закладів загальної середньої освіти Покровської міської ради», яка 

зазначила, що конкурс складається з таких етапів: 

✓ тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти; 

✓ вирішення ситуаційного завдання на перевірку професійних компетентностей; 

✓ публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної 

середньої освіти державною мовою на посаду керівника якого оголошено конкурс. 

Л. Воротинцева, наголосила на тому, що тестування проходить письмово не довше 60 хвилин 

у присутності членів комісії не менше двох третин від її затвердженого складу. Кандидати, які 



надали 16 і більше правильних відповідей, переходять до виконання ситуаційного завдання, яке 

вирішується письмово державною мовою не довше 30 хвилин. 

Один із присутніх кандидатів обирає одне із запропонованих варіантів ситуаційних завдань, 

спільне для всіх, шляхом витягування його із запакованого конверту під час проведення 

конкурсного відбору. 

Середнє арифметичне значення індивідуальних балів членів конкурсної комісії є остаточними 

балами вирішення ситуаційного завдання. 

Л. Воротинцева звернула увагу на необхідність оцінювання ситуаційного завдання кожним 

членом комісії індивідуально за критеріями відповідно до норм Положення і Порядку 

проведення конкурсу та заповнення відомостей проведення тестування і вирішення 

ситуаційного завдання. 

  

ВИСТУПИЛИ: 

Гнатенко Н.А., заступник голови конкурсної комісії, яка запропонувала 17.08.2021 року о 

10.00 провести І етап (тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої 

освіти) та о 11.30 провести ІІ етап (вирішення ситуаційного завдання) конкурсних відборів для 

усіх кандидатів разом у кабінеті № 5 загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3 Покровської 

міської ради. 

Л. Воротинцева наголосила на тому, що ІІІ етап конкурсного відбору необхідно провести по 

кожному закладу загальної середньої освіти окремо щодо відкритої та публічної презентації 

перспективного плану розвитку закладу освіти та надання відповідей на запитання членів 

конкурсної комісії в межах змісту конкурсного відбору. 

 

Шабатюк Н.Л. зауважила на необхідності заслуховування програми розвитку і надання 

відповідей на запитання членів комісії із розрахунку 30-40 хвилин на одного кандидата. 

 

Гаврильченко Г. О. запропонувала чітко дотримуватися регламенту до 15 хвилин на кожну 

презентацію, до 25 хвилин на запитання членів комісії та 5 хвилин на голосування. 

 

Воротинцева Л. І. внесла пропозицію щодо підрахунку балів за тестування та вирішення 

ситуаційного завдання з використанням інформаційних технологій у форматі Word Excel. 

 

Ідрісова М.О., голова конкурсної комісії запропонувала провести презентації програм розвитку 

закладів освіти міста 19.08.2021 року у актовій залі  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 

Покровської міської ради Донецької області.  

 

Гнатенко Н.А., заступник голови конкурсної комісії, запропонувала на розгляд конкурсної 

комісії графік проведення ІІІ етапу конкурсних відборів щодо презентації програм розвитку 

закладів освіти і надання відповідей на запитання членів комісії. 

 

ГОЛОСУВАЛИ (відкритим голосуванням): 

«за» – 13 (тринадцять); 

 «проти» – 0 (нуль); 

«утрималися» – 0 (нуль). 

  

ВИРІШИЛИ: 

 

 1. Провести 17.08.2021 року о 10.00 І етап конкурсних відборів на посади керівників закладів 

загальної середньої освіти Покровської міської ради (тестування на знання законодавства 

України у сфері загальної середньої освіти) у кабінеті № 5 загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №3 Покровської міської ради. 

https://www.facebook.com/biblioteka.pokrovsk/?__cft__%5b0%5d=AZVd34v1xHlaiqeYsBWAh7p8h7La5nZk60hS0QiSz1TucPP_IfyL-kimbx7Ag_NsCGQOt8dcAu3rtNT28qIKVkhAGqNU06JQXj69hj_LmnS7csVuOldQVjzEmcIKSEUthA4yVj8PQzVRJEInOJRBzasE&__tn__=-UC%2CP-R


2. Провести 17.08.2021 року о 11.30  ІІ етап конкурсних відборів на посади керівників закладів 

загальної середньої освіти Покровської міської ради (вирішення ситуаційного завдання на 

перевірку професійних компетентностей) у кабінеті № 5 загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№3 Покровської міської ради. 

3. Провести ІІІ етап конкурсних відборів 19.08.2021 року та затвердити графік проведення 

презентацій програм розвитку закладів освіти і надання відповідей на запитання членів комісії 

(додаток 2). 

 

Голова конкурсної комісії: 

  

/оригінал підписаний/  

  

М. Ідрісова 

Заступник голови конкурсної комісії: /оригінал підписаний/   Н. Гнатенко 

Секретар конкурсної комісії: /оригінал підписаний/   Л. Воротинцева 

  

 Члени комісії  /оригінал підписаний/  
І. М. Воробйова 
 

         /оригінал підписаний/  
Г. О. Гаврильченко 
 

 

       _/оригінал підписаний/  О.О. Климова 

 

        /оригінал підписаний/  Н.В. Косиневич 

 

      /оригінал підписаний/ __ О.О. Мігутіна 

 

        _/оригінал підписаний/  Д.Ф. Нагайцев 

 

         /оригінал підписаний/  Л.В. Розкошна 

 

        /оригінал підписаний/  В.О. Темець 

 

       /оригінал підписаний/  Н.Л. Шабатюк 

  



Додаток 1 

до протоколу засідання 

конкурсної комісії   

№1 від 11.08.2021 

 

Список претендентів,  

які допущені до І етапу конкурсних відборів на посади керівників закладів загальної 

середньої освіти Покровської міської ради 

№ 
Навчальні заклади ПІБ кандидатів допущених до 

конкурсного відбору 

1. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 

Покровської міської ради Донецької області 
Попова Тетяна Олексіївна 

2. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №6 

Покровської міської ради Донецької області 
Мірошниченко Оксана Анатоліївна 

3. Гришинський заклад загальної середньої 

освіти з дошкільним підрозділом 

Покровської міської ради Донецької області 

Колесник Ірина Анатоліївна 

Лойко Ольга Володимирівна 

4. Родинська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів №36 Покровської міської ради 

Донецької області 

Відсутні заяви на участь у конкурсі. 



Додаток 2 

до протоколу засідання 

конкурсної комісії   

№1 від 11.08.2021 

 

Графік  

проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівників закладів 

загальної середньої освіти Покровської міської ради 

№ 
Етап конкурсного відбору Місце 

проведення 
Дата 

Час 

початку 
Тривалість 

І етап Письмове тестування на 

знання законодавства 

України у сфері загальної 

середньої освіти 

кабінет № 5 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ 

ступенів №3 

Покровської 

міської ради 

17.08.2021 10.00 60 хвилин 

ІІ етап Вирішення ситуаційного 

завдання на перевірку 

професійних 

компетентностей 

17.08.2021 11.30 30 хвилин 

ІІІ 

етап 

Публічна та відкрита презентації перспективного плану розвитку закладу 

загальної середньої освіти, на посаду керівника якого оголошено конкурс 

1. Загальноосвітня школа      

І-ІІІ ступенів №2 

Покровської міської ради 

Донецької області 
актова-зала 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ 

ступенів №9 

Покровської 

міської ради 

Донецької 

міської ради  

19.08.2021 9.00 30 хвилин 
(1 кандидат) 

2. Загальноосвітня школа     

І-ІІ ступенів №6 

Покровської міської ради 

Донецької області 

19.08.2021 9.30 30 хвилин 
(1 кандидат) 

3. Гришинський заклад 

загальної середньої освіти 

з дошкільним підрозділом 

Покровської міської ради 

Донецької області 

19.08.2021 10.15 60 хвилин 
(2 кандидати) 

4. Родинська 

загальноосвітня школа     

І-ІІ ступенів №36 

Покровської міської ради 

Донецької області 

 

Відсутні заяви на участь у 

конкурсі. 

 

 

https://www.facebook.com/biblioteka.pokrovsk/?__cft__%5b0%5d=AZVd34v1xHlaiqeYsBWAh7p8h7La5nZk60hS0QiSz1TucPP_IfyL-kimbx7Ag_NsCGQOt8dcAu3rtNT28qIKVkhAGqNU06JQXj69hj_LmnS7csVuOldQVjzEmcIKSEUthA4yVj8PQzVRJEInOJRBzasE&__tn__=-UC%2CP-R

