
ПРОТОКОЛ № 2 
засідання конкурсної комісії 

для проведення конкурсу на посаду директора загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 5 м. Бердичева Житомирської області

14 серпня 2020 року

Місце проведення: площа Центральна, 1, м. Бердичів, каб. 32

Початок - 10.00 
Закінчення -

ПРИСУТНІ:
голова комісії: БАСЮК СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА, начальник управління освіти і 
науки,
члени комісії:
- Пономарчук Валентина Леонідівна, головний спеціаліст управління освіти і науки,

- Левандовський Володимир Павлович, депутат Бердичівської міської ради,
- Побережний Олексій Сергійович, депутат Бердичівської міської ради,
- Пудрій Наталія Георгіївна, директор ЗОШ № 12,
- Янковенко Любов Олексіївна, директор ЗОШ № 18,
З правом дорадчого голосу:
- Доманська Марина Іллівна, вчитель історії ЗОШ № 5,
- Гура Ольга Василівна, вчитель початкових класів ЗОШ № 5,
- Рощенюк Інна Василівна, представник шкільної ради ЗОШ № 5.
Секретар комісії: Осадчук Тетяна Михайлівна, головний спеціаліст управління освіти і 
науки.

Інші присутні:
- Драган Олександр Васильович, вчитель ЗОШ №11.

Відсутні:
- Шумська Марія Андраниківна, представник шкільної ради ЗОШ № 5 (відсутня з 

невідомих причин, була повідомлена про засідання комісії належним чином).

СЛУХАЛИ: Басюк Світлану Володимирівну, «Про Порядок денний засідання конкурсної 
комісії для проведення конкурсу на посаду директора ЗОШ № 5»

ВИРІШИЛИ: Погодити порядок денний засідання конкурсної комісії 
Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Проведення І етапу конкурсного відбору на посаду директора ЗОШ № 5 - письмового 

тестування кандидата на знання законодавства України у сфері повної загальної 
середньої освіти та визначення результатів.

2. Проведення II етапу конкурсного відбору на посаду директора ЗОШ № 5 - вирішення 
ситуаційного завдання конкурсантом та визначення результатів.

ВИСТУПИЛИ:
Басюк Світлана, голова комісії, яка ознайомила членів конкурсної комісії з порядком 
проведення письмового тестування.

ВИСТУПИЛИ:



Осадчук Т., секретар комісії, яка оголосила результати тестування (відомість про 
результати тестування на перевірку знання законодавства України у сфері повної 
загальної середньої освіти додається).

ВИРІШИЛИ: Згідно з результатами письмового тестування допустити до наступного 
етапу конкурсу Чурчун Ніну Іванівну.
Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0

о другого питання СЛУХАЛИ:
, Басюк Світлану, голову комісії, яка ознайомила з порядком вирішення ситуаційного 

завдання.
ВИСТУПИЛИ:
Осадчук Т., секретар комісії, яка оголосила текст ситуаційного завдання.

ВИСТУПИЛИ:
Осадчук Т., секретар комісії, яка оголосила результати вирішення ситуаційного завдання 
(відомість перевірки професійних компетентностей, шляхом письмового вирішення 
ситуаційного завдання (зведена) додається).

ВИРІШИЛИ: Згідно з результатами вирішення ситуаційного завдання допустити до 
наступного етапу конкурсу Чурчун Ніну Іванівну та провести відкриту презентацію 
перспективного плану розвитку ЗОШ № 5 на шість років -  17 серпня 2020 року (початок 
роботи комісії - 10.00 година) за адресою площа Центральна, 1, м. Бердичів, каб. 32

Голосували: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0

Голова конкурсної комісії 
Члени комісії

Секретар комісії:

С. Басюк 
В. Пономарчук 
В. Левандовський 
О. Побережний
H. Пудрій 
Л. Янковенко ' 
М.І. Доманська 
О. Гура
I. Рощенюк 
Т. Осадчук


