
 

Результати конкурсу 

03 червня 2021 року відбувся конкурс на посаду директора 

Летичівського ліцею №3 Летичівської селищної ради , 

 Сусловецького ліцею Летичівської селищної ради , 

Новокостянтинівського ліцею Летичівської селищної ради . 

 

 За результатими  конкурсних випробувань переможцями  визнано: 

 

- на посаду директора Летичівського ліцею №3 Летичівської селищної  ради    

Попову Олену Василівну. 

 

- на посаду директора Сусловецького ліцею Летичівської селищної  ради  

Прус Тетяну Василівну. 

 

- на посаду директора Новокостянтинівського ліцею Летичівської селищної 

ради Слободянюк Галину Володимирівну. 

 

 

                                                            Протокол  №3 від  03.06.2021року. 

                                                                                



ПРОТОКОЛ № 3 

засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду директора  

загальної середньої освіти Летичівської селищної ради  

 

     03 червня 2021 року смт Летичів 

 

        Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну  загальну 

середню освіту», наказу  відділу освіти, молоді та спорту Летичівської 

селищної ради  від 29.04.2021 року № 22 «Про затвердження Положення про 

конкурс на посаду керівника державного , комунального закладу загальної 

середньої освіти Летичівської селищної ради», наказу відділу освіти, молоді 

та спорту Летичівської селищної ради  від 29.04.2021 року № 23  «Про 

оголошення конкурсу на посаду директора Летичівського ліцею №3, 

Сусловецького ліцею, Новокостянтинівського ліцею Летичівської селищної 

ради»  проводиться конкурс на посаду директора Летичівського ліцею №3, 

Сусловецького ліцею, Новокостянтинівського ліцею Летичівської селищної 

ради 03 червня 2021 року . 

 

Присутні  

 

1. Маринюк Михайло Вікторович, голова комісії, начальник відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної ради . 

2. Човча Алла Григорівна , заступник голови комісії, головний спеціаліст 

відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради. 

3. Сапіташ Римма Володимирівна , секретар комісії, інспектор по кадрам  

відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради . 

Члени комісії: 

4. Ніцевич Анатолій Вікторович, заступник голови Летичівської селищної 

ради(за згодою); 

5. Янковенко Петро Григорович, головний спеціаліст відділу 

позапланового контролю закладів освіти та зв’язків з органами  

місцевого самоврядування управління Державної служби якості освіти в 

Хмельницькій області; 

6. Казєва Наталя Олександрівна , головний спеціаліст  сектору по роботі з 

експертами управління Державної служби якості освіти в Хмельницькій 

області; 

7. Наконечна Альона Олегівна ,головний спеціаліст відділу інституційного 

аудиту управління Державної служби якості освіти в Хмельницькій 

області;  

8. Морозова Оксана Михайлівна, депутат Летичівської селищної ради (за 

згодою); 

9. Юзькова Галина Миколаївна, голова організації профспілки працівників  

освіти Летичівської ОТГ ( за згодою); 

10. Шрубковська Світлана Миколаївна, староста  старостинського округу 

сіл Суслівці, Копитинці, Попівці, Антонівка (за згодою). 

 

Відсутні : 1 член комісії. 

 

 

 



 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Проведення перевiрки на знання законодавства України у сферi загальної  

середньої освiти (письмове тестування) кандидатiв на посаду директора 

закладу загальної середньої освiти комунальної власностi Летичівської 

селищної ради.  

2. Пiдведення пiдсумкiв письмового тестування та визначення учасникiв 

другого етапу конкурсу - письмового вирiшення ситуацiйного завдання. 

3.Проведення перевiрки професiйних компетентностей учасників на  посаду 

директора Летичівського ліцею №3, Сусловецького ліцею, 

Новокостянтинівського ліцею Летичівської селищної ради шляхом 

письмового вирiшення ситуацiйного завдання. 

4.Пiдведення пiдсумкiв перевiрки професiйних компетентностей та 

визначення учасників допущених до публічної та відкритої презентації 

перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти. 

5.Проведення публiчної та вiдкритої презентацiї перспективного плану 

розвитку закладу освiти кандидатами на посаду  директора Летичівського 

ліцею №3, Сусловецького ліцею, Новокостянтинівського ліцею Летичівської 

селищної ради . 

6.Пiдведення пiдсумкiв публiчної та вiдкритої  презентацii перспективних 

планiв розвитку закладiв загальної середньої освiти. 

СЛУХАЛИ:  голову конкурсної комісії  Маринюка М.В. який  наголосив, 

що конкурс на  посаду директора  Летичівського ліцею №3, Сусловецького 

ліцею, Новокостянтинівського ліцею Летичівської селищної ради 

проводиться вiдповiдно до Закону України « Про освіту»,«Про повну  

загальну середню освіту», наказу  відділу освіти, молоді та спорту 

Летичівської селищної ради  від 29.04.2021 року № 22 «Про затвердження 

Положення про конкурс на посаду керівника державного , комунального 

закладу загальної середньої освіти Летичівської селищної ради», наказу 

відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради  від 29.04.2021 

року № 23  «Про оголошення конкурсу на посаду директора Летичівського 

ліцею №3, Сусловецького ліцею, Новокостянтинівського ліцею Летичівської 

селищної ради »  На пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна комiсiя 

прийняла рiшення про допущення 5 осiб до yчасті у конкурсі на  посаду 

директора  Летичівського ліцею №3, Сусловецького ліцею, 

Новокостянтинівського ліцею Летичівської селищної ради. 

      Список кандидатiв на посаду директора Летичівського ліцею №3, 

Сусловецького ліцею, Новокостянтинівського ліцею Летичівської селищної 

ради оприлюднений на офiцiйному веб-сайтi Летичівської селищної ради, на 

веб-сайті відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради. 

Голова конкурсної комісії Маринюк М.В. звернув увагу, що (письмове 

тестування) для кандидатiв на посади директора   Летичівського ліцею №3, 

Сусловецького ліцею, Новокостянтинівського ліцею Летичівської селищної 

ради розпочалося о 10:00 годині. Для участi у  конкурсі  прибули чотири 

кандидати на посади директора Летичівського ліцею №3, Сусловецького 

ліцею, Новокостянтинівського ліцею Летичівської селищної ради:  

 Білоконь А.О., Попова О.В., Прус Т.В., Слободянюк Г.В. 

Один кандидат на посаду директора Летичівського ліцею №3 не з`явився 

Дядюк С.Д. 



 

Голова конкурсної комісії Маринюк М.В наголосив , що для участi у 

Конкурсі на посаду директора Летичівського ліцею №3 Летичівської 

селищної ради допущено двох кандидатів  Білоконя А.О. та Попову О.В..  

Для участi у конкурсі на посаду директора Сусловецького ліцею 

Летичівської селищної ради допущено один кандидат Прус Т.В., до участi у 

конкурсі на посаду директора Новокостянтинівського ліцею Летичівської 

селищної ради допущено один кандидат – Слободянюк Г.В. Згiдно з наказом 

відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради  від 29.04.2021 

року № 23  «Про оголошення конкурсу на посаду директора Летичівського 

ліцею №3, Сусловецького ліцею, Новокостянтинівського ліцею Летичівської 

селищної ради»,  конкурс проводиться 03.06.2021 року.  

Голова конкурсної комісії Маринюк М.В запропонував об’єднати 

проведення тестування  кандидатів на посаду директора Летичівського ліцею 

№3, Сусловецького ліцею, Новокостянтинівського ліцею Летичівської 

селищної ради, враховуючи невелику кількість  учасників та дотримання 

ними всіх вимог карантину (застосування індивідуальних засобів  захисту та 

дотримання дистанції). 

ГОЛОСУВАЛИ:                               «ЗА» (10) 

                                                              «ПРОТИ» ( 0)  

«УТРИМАВСЯ» ( 0)  

Рішення прийнято. 

Заступник голови конкурсної комісії Човча А.Г.  довела до відому про 

тривалiсть та процедуру проведення тестування на знання законодавства 

України у сферi  загальної  середньої освiти. Тестування мiстить 40 (сорок) 

тестових завдань, якi сформовані iз загального перелiку питань 

затвердженого наказом МОН України від 19.05.2020 року № 654 «Щодо 

примірного переліку питань». Кожне тестове завдання передбачає 4 (чотири) 

варiанти вiдповiдей, лише один вapiaнт з яких правильний. Тестування 

проходить  40 хвилин у присутностi членiв конкурсної комісії. 

Запропонувала перейти до проведення письмового тестування. 

         Проведення письмового тестування здiйснюється згiдно iз 

затвердженим у Положенні порядком.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:                               «ЗА» (10) 

                                                              «ПРОТИ» ( 0)  

«УТРИМАВСЯ» ( 0)  

Рішення прийнято. 

 

ВИСТУПИЛА: секретар конкурсної комісії Сапіташ Р.В. надала конкурсній 

комісії критерії оцінювання  письмового тестування. За вiдповiдi на тестові 

питання виставляються  бали вiд 0 до 2: 

2 бали виставляється кандидатам, які відповіли правильно від 20 до 40 

питань тестового завдання; 

1 бал виставляється кандидатам, які відповіли правильно на 16-19 

питань тестового завдання; 

0 балів виставляється кандидатам, які відповіли на 15 і менше питань 

тестового завдання. 



 Після закінчення часу, відведеного на складення тестування, кандидат 

пакує в один конверт бланк з відповідями, а у другий – заповнений бланк з 

персональними даними та повертає обидва конверти секретарю. Секретар 

присвоює однаковий номер для конвертів з відповідями на тестові питання та 

із заповненим бланком персональних даних кандидата.  

Кандидати, які отримали 0 балів, не можуть бути допущені до 

наступного етапу конкурсу. 

СЛУХАЛИ:  голову конкурсної комісії Маринюка М.В. який  

запропонував підвести підсумки письмового тестування на знання 

законодавства  відповідно до Закону України « Про освіту», «Про  повну  

загальну середню освіту» та оголосив результати письмового тестування . 

     Кандидати на  посаду директора Летичівського ліцею №3, Сусловецького 

ліцею, Новокостянтинівського ліцею Летичівської селищної ради, отримали  

такі бали за письмове  тестування : 

1.Білоконь А.О.-  2бали. 

2.Попова О.В.- 2 бали . 

3. Прус Т.В- 2 бали. 

4.Слободянюк Г.В -2 бали . 

ВИРІШИЛИ: 

До другого етапу конкурсу (письмового вирішення ситуаційного завдання) –

допускаються 4(чотири) учасники конкурсу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:                               «ЗА» (10) 

                                                              «ПРОТИ» ( 0)  

«УТРИМАВСЯ» ( 0)  

Рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: голову конкурсної комісії Маринюка М.В. який  запропонував   

учасникам  перейти до другого етапу конкурсу письмового вирішення  

ситуаційного завдання  з дотриманням ними всіх вимог карантину 

(застосування індивідуальних засобів  захисту та дотримання дистанції) . 

    Голова конкурсної комісії Маринюк М.В. акцентував увагу на тому, що 

розв’язання ситуаційних завдань проводиться з метою з»ясування 

спроможності кандидатів використовувати свої знання та досвід під час 

виконання посадових обов’язків шляхом оцінки відповідності професійної 

компетентності та професійних завдань кандидата встановленим вимогам, 

зокрема на знання законодавства, що пов’язані із завданнями та змістом 

роботи на посаді директора закладу загальної середньої освіти. 

СЛУХАЛИ: заступника конкурсної комісії Човчу А.Г., яка нагадала 

процедуру проведення     професійних компетентностей кандидатів на посаду 

директора Летичівського ліцею №3, Сусловецького ліцею, 

Новокостянтинівського ліцею Летичівської селищної ради.  Звернула увагу, 

що ситуаційне завдання вирішується письмово державною мовою тривалістю 

не довше 20 хвилин. Усі кандидати, які претендують на одну посаду, 

розв’язують однакове ситуаційне завдання. 

 

 



Секретар конкурсної комісії перед другим етапом конкурсу надає 

кандидатам два конверти. Один конверт з бланком для заповнення 

кандидатом персональних даних, а інший – з бланком для розв’язання 

ситуаційного завдання. 

Кандидати на посаду директора Летичівського ліцею №3 Летичівської 

селищної ради вирішували однакове ситуаційне завдання: 

Білоконь А.О-№1. 

Попова О.В- №1. 

Кандидат на посаду директора Сусловецького ліцею Летичівської 

селищної ради вирішувала ситуаційне завдання: 

Прус Т.В -№3. 

Кандидат на посаду Новокостянтинівського ліцею Летичівської 

селищної ради вирішувала ситуаційне завдання: 

Слободянюк Г.В -№5. 

 

Проведення письмового вирішення ситуаційного завдання здійснюється 

згідно із затвердженим у Положенні порядком. 

Після закінчення часу, відведеного на ситуаційне завдання  

( письмово), члени конкурсної комісії приступили до оцінювання письмових 

відповідей всіх учасників конкурсу. 

    

Секретар конкурсної комісії Сапіташ Р.В . надала усім членам конкурсної 

комісії критерії  оцінювання письмового вирішення ситуаційного завдання. 

Відповіді на ситуаційне завдання оцінюються відповідно до реалізації 

професійних компетентностей: 

нормативно-правова компетентність (здатність реалізовувати освітню 

політику навчального закладу відповідно до вимог і стандартів державної 

політики в сфері освіти); 

управлінська компетентність (здатність ефективно здійснювати 

управлінську діяльність в умовах закладу загальної середньої освіти); 

         психологічна компетентність (здатність створювати сприятливий 

психологічний клімат у колективі, формувати атмосферу відданості справі, 

ініціативи та відповідальності); 

лідерська компетентність (здатність вливати на людей і формувати 

команду своїх послідовників); 

комунікативна компетентність (здатність забезпечувати ефективні 

комунікації в колективі). 

2 бали виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання та 

успішно розв’язали ситуаційне завдання; 

1 бал виставляється кандидатам, які розв’язали ситуаційне завдання 

в обсязі, достатньому для подальшої роботи; 

0 балів виставляється кандидатам, які не розв’язали ситуаційне 

завдання в установлений строк. 

Результат розв’язання ситуаційних завдань здійснюється кожним 

членом конкурсної комісії індивідуально. Остаточною оцінкою  у балах за 

розв’язання ситуаційного завдання є середнє арифметичне  значення 

індивідуальних  оцінок членів конкурсної комісії. 

        СЛУХАЛИ: голову конкурсної комісії Маринюка М.В., який  



запропонував підвести та оголосити підсумки письмового вирішення  

ситуаційного завдання та визначити учасників наступного етапу конкурсу –

публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу 

загальної середньої освіти. 

 

        Кандидати  на посади директора Летичівського ліцею №3, 

Сусловецького ліцею, Новокостянтинівського ліцею Летичівської селищної 

ради у другому етапі  отримали такі бали: 

Білоконь А.О.- 0.7 б. 

Попова О.В.- 2 б. 

Прус Т.В.- 2 б. 

Слободянюк Г.В-1.8 б. 

 

СЛУХАЛИ: голову конкурсної комісії Маринюка М.В. який  запропонував 

допустити до третього етапу конкурсу Білоконя А.О., Попову О.В., Прус 

Т.В., Слободянюк Г.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:                               «ЗА» (10) 

                                                              «ПРОТИ» ( 0)  

 «УТРИМАВСЯ» ( 0)  

Рішення прийнято. 

 

ВИРІШИЛИ: 

До третього етапу конкурсу публічної та відкритої презентації 

перспективного плану розвитку  загальної середньої освіти допускаються  4 

(чотири) учасники : Білоконь А.О., Попова О.В., Прус Т.В.,Слободянюк Г.В. 

 

СЛУХАЛИ: голову конкурсної комісії Маринюка М.В., який наголосив , 

що за результатами перевірки професійних компетентностей кандидата  на 

посаду директора Летичівського ліцею №3, Сусловецького ліцею, 

Новокостянтинівського ліцею Летичівської селищної ради – допущено 

Білоконя А.О., Попову О.В., Прус Т.В., Слободянюк Г.В. 

             Акцентував увагу членів конкурсної комісії, що кожен кандидат 

публічно  та відкрито презентує державною мовою перспективний план  

розвитку закладу загальної середньої освіти. Виступ повинен тривати не 

більше 10 хвилин.  

СЛУХАЛИ: заступника конкурсної комісії  Човчу А.Г., яка нагадала 

критерії оцінювання результатів публічної та відкритої презентації 

перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти. 

Оцінювання результатів публічної презентації щодо її змісту здійснюється 

відповідно до кожної окремо визначеної членами конкурсної комісії вимоги 

до професійної компетентності таким чином:  

актуальність цілей і завдань закладу освіти, ефективність методів їх 

реалізації;  

використання оригінальних, креативних, творчих підходів в організації 

навчально-виховного процесу; 

залучення до управління закладом освіти органів громадського 

самоврядування; 



заходи по зміцненню матеріально-технічної бази закладу. 

2 бали виставляється кандидатам, які відповідають вимогам; 

1 бал виставляється кандидатам, які не повною мірою відповідають 

вимогам; 

0 балів виставляється кандидатам, які не відповідають вимогам. 

 

СЛУХАЛИ: голову конкурсної комісії Маринюка М.В., який запропонував 

перейти до перегляду презентації перспективних планів розвитку закладів 

загальної середньої освіти. 

         1.Кандидат на посаду директора  Сусловецького ліцею Летичівської 

селищної ради Прус Т.В. презентувала перспективний план розвитку закладу 

загальної середньої освіти. Презентація тривала 10 хвилин. 

             Після  закінчення презентації Прус Т.В відповідала на питання членів 

конкурсної комісії. 

          2. Кандидат на посаду директора Летичівського ліцею №3 Летичівської 

селищної ради Білоконь А.О. презентував перспективний план розвитку 

закладу загальної середньої освіти. Презентація тривала 15 хвилин. 

            Після  закінчення презентації Білоконь А.О відповідав на питання 

членів конкурсної комісії. 

           3.Кандидат на посаду директора Летичівського ліцею №3 Летичівської 

селищної ради Попова О.В презентувала перспективний план розвитку 

закладу загальної середньої освіти. Презентація тривала 15 хвилин. 

            Після  закінчення презентації Попова О.В відповідала на питання 

членів конкурсної комісії. 

          4. Кандидат на посаду директора  Новокостянтинівського ліцею 

Летичівської селищної ради Слободянюк Г.В. презентувала перспективний 

плану розвитку  закладу загальної середньої освіти. Презентація тривала 10 

хвилин. 

           Після  закінчення презентації Слободянюк Г.В відповідала на питання 

членів конкурсної комісії. 

Визначення результатів презентації та співбесіди здійснювалося 

кожним членом комісії індивідуально; остаточною оцінкою у балах є середнє 

арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії. 

Першим за рейтингом та переможцем конкурсу є кандидат, який 

набрав найбільшу загальну кількість балів. 

СЛУХАЛИ: голову конкурсної комісії Маринюка М.В., який оголосив 

результати третього етапу Конкурсу та загальний результат кожного 

кандидата : 

1.Прус Т.В.- отримала  2 бали ; загальний -  6 ; 

2.Білоконь А.О.- отримав 1.1 бали; загальний - 3.8; 

3.Попова О.В. -  отримала  1.7 бали.; загальний    -5.7; 

4.Слободянюк Г.В.– отримала 1.1 бали; загальний -  4.9; 

ГОЛОСУВАЛИ:                               «ЗА» (10) 

                                                              «ПРОТИ» ( 0)  

«УТРИМАВСЯ» ( 0)  

Рішення прийнято. 

 



 

ВИРІШИЛИ : 

1.Визначити переможцем Конкурсу на посаду директора Сусловецького 

ліцею, Летичівської селищної ради Прус Тетяну Василівну.  

2.Рекомендувати начальнику відділу освіти, молоді та спорту Летичівської 

селищної ради  призначити Прус Тетяну Василівну, як таку що стала 

переможцем у  конкурсному відборі на посаду директора Сусловецького 

ліцею Летичівської селищної ради та укласти із нею контракт на 6 років 

відповідно до   чинного законодавства України. 

3.Визначити переможцем конкурсу на посаду директора Летичівського ліцею 

№3  Летичівської селищної ради Попову Олену Василівну. 

3.1.Рекомендувати начальнику відділу освіти, молоді та спорту Летичівської 

селищної ради  призначити Попову Олену Василівну, як таку що стала 

переможцем у  конкурсному відборі на посаду директора Летичівського 

ліцею №3 Летичівської селищної ради та укласти із нею контракт на 2 роки 

відповідно до чинного законодавства України. 

4.Визначити переможцем конкурсу на посаду директора 

Новокостянтинівського ліцею Летичівської селищної ради Слободянюк 

Галину Володимирівну.  

4.1.Рекомендувати начальнику відділу освіти, молоді та спорту Летичівської 

селищної ради  призначити Слободянюк Галину Володимирівну, як таку ,що 

стала переможцем у  конкурсному відборі на посаду директора 

Новокостянтинівського ліцею Летичівської селищної ради та укласти із нею 

контракт на 2 роки відповідно до чинного законодавства України. 

5.Доручити секретарю конкурсної комісії оприлюднити  результати 

конкурсного відбору  на офіційному веб-сайті Летичівської селищної ради та 

на веб-сайті відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради 

упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору . 

 

Голова конкурсної комісії      _______________                       М. Маринюк  

Заступник голови                               

конкурсної комісії                   _______________                         А.Човча 

 

Секретар конкурсної комісії   _____________                            Р.Сапіташ  

 

Члени конкурсної комісії: 

                                                  ______________                          А. Ніцевич 

 

                                                   ______________                         П. Янковенко  

 

                                                   ______________                          Н. Казєва  

                         

  ______________                            А.Наконечна 

 

  ______________                            О.Морозова  

  

  ______________                            Г.Юзькова 

 

   _____________                           С. Шрубковська  
 

 


