
ПРОТОКОЛ № 6 
засідання конкурсної ком ісії 

з проведення конкурсу на заміщ ення посад директорів  
закладів загальної середньої освіти

від 05.07.2021 року

Місце проведення: Стрийська міська рада конференцзал 
Час проведення: 10.00 год
Присутні члени комісії:
Олянін І.К. -  голова комісії 
Івашків С.Я. -  секретар комісії 
Грех Х.Я.
Василів Т.Б.
Бурак Р.М.
Веселков В.В.
Пасимків Р.Л.
Опришко О.Б.
Сичак А.В.
Відсутній: Ілечко Т.І., Драпалюк Ю.Є., Федорас Л.В., Босак Л.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про організацію роботи конкурсної комісії:

1.1. озвучення присутніх членів комісії;
1.2. представлення представників органів громадського самоврядування 

закладів освіти;
1.3.ознайомлення членів конкурсної комісії з критеріями оцінювання 

учасників конкурсу на заміщення посад директорів закладів загальної 
середньої освіти;

1.4. озвучення закладів загальної середньої освіти в яких проводиться конкурс 
на заміщення посад керівників закладів:
- Жулинської середньої загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Стрийського району Львівської області;
- Завадівської середньої загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Стрийського району Львівської області;
- Навчально-виховного комплексу "Вівнянський загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІ ступенів -  дошкільний навчальний заклад";
- Навчально-виховного комплексу "Ходовицький загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІ ступенів -  дошкільний навчальний заклад"
1.5. про розгляд заяв та звернень (за наявності).

2. Про проведення І етапу конкурсу на заміщення посад директорів закладів 
загальної середньої освіти (виконання тестових завдань) їх оцінювання та 
ознайомлення конкурсантів із результатами оцінювання.



3. Про допуск конкурсантів до ІІ етапу конкурсу (виконання ситуаційного 
завдання) його оцінювання та ознайомлення конкурсантів із результатами 
оцінювання.

4. Про допуск конкурсантів до ІІІ етапу конкурсу (презентації проекту 
програми розвитку закладу загальної середньої освіти) його оцінювання та 
ознайомлення конкурсантів із результатами оцінювання.

5. Ознайомлення конкурсантів із підсумковим рейтингом.
6. Про визначення переможців конкурсу на заміщення посад директорів 

закладів загальної середньої освіти.
Слухали:
1.1.Оляніна І.К. -  голову комісії, який ознайомив членів комісії з порядком 
денним, озвучив присутніх членів конкурсної комісії. Зазначив, що відповідно 
до одержаного листа з Управління державної служби якості освіти у Львівській 
області "Про проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу 
загальної середньої освіти Стрийської міської ради Стрийського району 
Львівської області" представник даного управління не братиме участі в роботі 
конкурсної комісії.
1.2. У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу беруть 
представники органів громадського самоврядування закладів освіти, а саме: 
Левко О.І. -  Завадівська СЗОШ І-ІІ ступенів;
Гасій С.М. -  НВК "Ходовицький ЗНЗ І-ІІ ступенів -  ДНЗ".
1.3. Голова комісії озвучив критерії оцінювання І, ІІ та ІІІ етапів конкурсу. 
Перший етап -  тестування, яке включає 30 питань, бал за І етап -  3 бали. Хто з 
конкурсантів набирає 1,6 бала і більше допускається до ІІ етапу конкурсу. 
Термін виконання тестових завдань 1 година. Другий етап -  ситуаційне 
завдання, бал за ІІ етап -  3 бали. Термін виконання ситуаційного завдань 30 хв 
Хто з конкурсантів набирає 0,5 бала і більше допускається до ІІ етапу конкурсу. 
Третій етап -  презентації проекту програми розвитку закладу загальної 
середньої освіти, за ІІІ етап -  5 балів. Виступ 10 хв відповіді на запитання до 20 
хв.
Вирішили:
Користуватись критеріями оцінювання І-ІІІ етапів конкурсу.
1.4. Голова комісії озвучив заклади загальної середньої освіти в яких 
проводиться конкурс на заміщення посад керівників закладів:
- Жулинської середньої загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Стрийського 
району Львівської області;
- Завадівської середньої загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Стрийського 
району Львівської області;
- Навчально-виховного комплексу "Вівнянський загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІ ступенів -  дошкільний навчальний заклад";



- Навчально-виховного комплексу "Ходовицький загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІ ступенів -  дошкільний навчальний заклад"
1.5. Оляніна І.К., голова комісії, ознайомив членів комісії із заявою Кугут А.С. 
про зняття нею кандидатури на посаду директора навчально-виховного 
комплексу "Вівнянський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів -  
дошкільний навчальний заклад".
Г олосували: "За" -  9

"Проти" -  0 
"Утримались" -  0

Вирішили: зняти кандидатуру Кугут А.С. на посаду керівника навчально- 
виховного комплексу "Вівнянський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ 
ступенів -  дошкільний навчальний заклад"
2. Слухали:
Оляніна І.К., голову конкурсної комісії, який запросив для виконання тестових 
завдань кандидатів на заміщення посад директорів закладів загальної середньої 
освіти Васильців О.П., Винник Л.М., Дякунчак О.В., Яворську С.М.
Після завершення виконання тестових завдань члени комісії приступили до їх 
перевірки та оцінювання.
Результати оцінювання:
Васильців О.П. -  2,4 
Винник Л.М. -  1,7 
Дякунчак О.В. -  1,4 
Яворська С.М. -  2,1

Голосували: "За" -  9
"Проти" -  0 
"Утримались" -  0

Вирішили:
1. Затвердити результати І етапу конкурсу (тестове завдання).
2. Ознайомити претендентів із результатами І етапу конкурсу (тестове 

завдання) під розписку.
Проведено ознайомлення претендентів із результатами оцінювання під 
розписку.
Слухали:
Оляніна І.К. голову комісії, який повідомив про те, що на підставі оцінювання 
кандидатів до ІІ етапу конкурсу допускаються всі конкурсанти крім 
Дякунчак О.В. оскільки її результат менший 1,6 бала.

Голосували: "За" -  9
"Проти" -  0 
"Утримались" -  0

Вирішили:



1. Допустити до ІІ етапу конкурсу Васильців О.П., Винник Л.М., 
Яворську С.М.

2. Не допустити до ІІ етапу конкурсу Дякунчак О.В.
3. Слухали:
Оляніна І.К. голову комісії, який запросив Васильців О.П., Винник Л.М., 
Яворську С.М., до виконання ситуаційного завдання.
Після завершення виконання ситуаційного завдання члени комісії приступили 
до їх перевірки та оцінювання.
Результати оцінювання:
Васильців О.П. -  2,02 
Винник Л.М. -  1,54 
Яворська С.М. -  0,61

Г олосували: "За" -  9
"Проти" -  0 
"Утримались" -  0

Вирішили:
1. Затвердити результати ІІ етапу конкурсу (ситуаційне завдання).
2. Ознайомити претендентів із результатами ІІ етапу конкурсу (ситуаційне 

завдання) під розписку.
Проведено ознайомлення претендентів із результатами оцінювання під 
розписку.
Оляніна І.К., голову комісії, який повідомив про те, що на підставі результатів 
оцінювання ІІ етапу конкурсу (виконання ситуаційного завдання) всі 
претенденти, які їх виконували допускаються до ІІІ етапу конкурсу (презентації 
проекту програми розвитку закладу загальної середньої освіти).

Г олосували: "За" -  9
"Проти" -  0 
"Утримались" -  0

Вирішили:
1. допустити до ІІІ етапу конкурсу (презентації проекту програми розвитку 

закладу загальної середньої освіти) Васильців О.П., Винник Л.М., 
Яворську С.М.

4. Слухали:
Оляніна І.К. голову комісії, який запросив претендентів представити 
презентації проєкту програми розвитку закладу загальної середньої освіти: 
Слухали: Васильців О.П. претендента на посаду директора навчально- 
виховного комплексу "Вівнянський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ 
ступенів -  дошкільний навчальний заклад", яка представила презентацію 
проєкт програми розвитку закладу загальної середньої освіти (презентація і 
матеріали додаються)
Васильців О.П. відповіла на запитання членів комісії.



Слухали: Винник Л.М. претендента на посаду директора навчально-виховного 
комплексу "Ходовицький загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів -  
дошкільний навчальний заклад", яка представила презентацію проєкт програми 
розвитку закладу загальної середньої освіти (презентація і матеріали 
додаються)
Винник Л.М. відповіла на запитання членів комісії.
Слухали: Яворську С.М. претендента на посаду директора Завадівської 
середньої загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Стрийського району Львівської 
області, яка представила презентацію проєкт програми розвитку закладу 
загальної середньої освіти (презентація і матеріали додаються)
Яворська С.М. відповіла на запитання членів комісії.
Результати оцінювання:
Васильців О.П. -  3,34 
Винник Л.М. -  3,64 
Яворська С.М. -  2,7

Голосували: "За" -  9
"Проти" -  0 
"Утримались" -  0

Вирішили:
1. Затвердити результати ІІІ етапу конкурсу (презентація).
2. Ознайомити претендентів із результатами ІІІ етапу конкурсу 

(презентація) під розписку.
Проведено ознайомлення претендентів із результатами оцінювання під 
розписку.
5. Слухали:
Оляніна І.К., голову комісії, який ознайомив членів комісії із підсумковим 
рейтингом претендентів на заміщення посад директорів закладів загальної 
середньої освіти, а саме:
Васильців О.П. -  7,77 
Винник Л.М. -  6,89 
Яворська С.В. -  5,41 
Вирішили:

1. Взяти до відома підсумковий рейтинг претендентів на заміщення посад 
директорів закладів загальної середньої освіти.

6. Слухали:
Оляніна І.К., голову комісії, який повідомив, що відповідно результатів 
підсумкового рейтингу визнати переможцями конкурсу на заміщення посад 
директорів закладів загальної середньої освіти:
- Васильців Оксану Петрівну, на посаду директора навчально-виховного 

комплексу "Вівнянський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів -  
дошкільний навчальний заклад";



- Винник Лілію Мирославівну, як на посаду директора навчально-виховного 
комплексу "Ходовицький загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів -  
дошкільний навчальний заклад".

- Яворську Світлану Миколаївну, на посаду директора Завадівської середньої 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Стрийського району Львівської 
області.

Голосували: "За"- 9

Вирішили:
1. Визнати переможцями конкурсу:

- Васильців Оксану Петрівну, на посаду директора навчально-виховного 
комплексу "Вівнянський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів -  
дошкільний навчальний заклад";

- Винник Лілію Мирославівну, як на посаду директора навчально-виховного 
комплексу "Ходовицький загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів -  
дошкільний навчальний заклад".

- Яворську Світлану Миколаївну, на посаду директора Завадівської середньої 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Стрийського району Львівської 
області.

Слухали: Оляніна І.К., голову комісії, який запропонував Протокол
№ 6 від 05.07.2021 року подати начальнику управління освіти.

Голосували: "За" -  9

"Проти" -  0 
"Утримались" -  0

"Проти"- 0  
"Утримались" -  0

Вирішили:
1. Протокол 

для ознайс

Голова комісії

■>07.2021 року подати начальнику управління освіти 
жультатами конкурсного відбору.

_____  Олянін І.К.

Івашків С.Я.Секретар

Веселков В.В. 

Драпалюк Ю.С 

Опришко О.Б.

Федорас Л.В. 

Сичак А.В.


