
 Протокол №2 

засідання конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору на призначення 

директора Ліцею №21 Івано-Франківської міської ради   

Від 05 листопада 2020 року 

 Присутні члени комісії: О.Левицький, заступник міського голови, 

Г.Куницька – членкиня Правління ради керівників закладів загальної середньої 

освіти міста Івано-Франківська, директор Хриплинської гімназії, секретар комісії, 

Г.Микитюк – начальник  управління Державної служби якості освіти в Івано-

Франківській області, Л.Касіян – заступник начальника – начальник відділу 

інституційного аудиту управління Державної служби якості освіти в Івано-

Франківській області, П.Опалько – головний спеціаліст-юрисконсульт управління 

Державної служби якості освіти в Івано-Франківській області, А.Дем’янчук – 

голова Івано-Франківської міської організації профспілки працівників освіти і 

науки України. 

Порядок денний: 

 

1. Про проведення письмового іспиту на знання нормативно-правових актів у 

галузі освіти для претендентів на заміщення вакантної посади директора 

Ліцею №21 Івано-Франківської міської ради. 

2. Перевірка професійних компетентностей претендентів на заміщення 

вакантної посади директора Ліцею №21 Івано-Франківської міської ради 

шляхом письмового виконання ситуаційного завдання. 

3. Допуск претендентів на заміщення вакантної посади директора Ліцею №21 

Івано-Франківської міської ради до співбесіди у формі захисту 

перспективного плану розвитку закладу освіти. 

4. Призначення дати проведення публічної та відкритої презентації 

перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти. 

 

1. Слухали: 

Г.Куницьку, членкиню Правління ради керівників закладів загальної середньої 

освіти міста Івано-Франківська, директора Хриплинської гімназії, секретаря 

комісії, яка ознайомила  членів комісії та претендента на заміщення вакантної 

посади директора Ліцею №21 Івано-Франківської міської ради О.Лесюк з 

умовами проведення тестування на знання нормативно-правових актів у галузі 

освіти. Після  завершення тестування оголосила результати: «Лесюк Олександра 

Станіславівна  отримала 40 балів із 40 можливих». 

1. Ухвалили: 

Затвердити результати тестування на знання нормативно-правових актів у 

галузі освіти претендента на заміщення вакантної посади директора Ліцею № 21 

Івано-Франківської міської ради Лесюк Олександри Станіславівни 

Результати голосування: 



«за» - 6 

«проти» - 0 

«утрималися» - 0. 

Рішення прийнято одноголосно. 

2. Слухали: 

 

 Г.Куницьку, членкиню Правління ради керівників закладів загальної 

середньої освіти міста Івано-Франківська, директора Хриплинської гімназії, 

секретаря комісії, яка запропонувала провести перевірку професійних 

компетентностей претендента на заміщення вакантної посади директора Ліцею 

№21 Івано-Франківської міської ради шляхом письмового виконання 

ситуаційного завдання та ознайомила членів комісії з критеріями оцінювання. 

Доповідач повідомила, що ситуацiйнi завдання дiбрано з метою оцiнювання 

наявних або потенцiйних професiйних компетентностей. Максимальна кiлькiсть 

балiв - 3 бали. Визначення результатiв розв'язання ситуацiйних завдань 

здiйснюється кожним членом конкурсної комісії iндивiдуально. Остаточною 

оцiнкою у балах за розв'язання ситуацiйного завдання є  середнє арифметичне 

значення iндивiдуальних оцiнок членiв конкурсної комісії. 

Претенденту  на заміщення вакантної посади директора Ліцею № 21 Івано-

Франківської міської ради Лесюк Олександрі Станіславівні було запропоновано 

обрати один iз варіантів ситуацiйного завдання та приступити до розв'язання 

завдання.  

Члени конкурсної  комісії перевірили виконане завдання та виставили 

загальний бал: - 3 бал із 3  можливих. 

«за» - 6 

«проти» - 0 

«утрималися» - 0. 

Рішення прийнято одноголосно. 

2. Ухвалили: 

2.1.Затвердити результати перевірки професійних компетентностей 

претендента  на заміщення вакантної посади директора Ліцею №21 Івано-

Франківської міської ради  О.Лесюк. 

Результати голосування: 

       «за» - 6 

«проти» - 0 

«утрималися» - 0. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 



 3. За результатами письмового іспиту допустити до співбесіди у формі 

захисту перспективного плану розвитку закладу освіти таких претендентів  на 

заміщення вакантної посади директора Ліцею №21 Івано-Франківської міської 

ради О.Лесюк: 

«за» - 6 

«проти» - 0 

«утрималися» - 0 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 4. Слухали: 

 Г.Куницьку, секретаря конкурсної комісії, яка запропонувала дату, час, 

місце та порядок співбесіди у формі захисту перспективного плану розвитку 

закладу освіти. 

 Ухвалили: 

 Г.Куницькій, секретарю конкурсної комісії, повідомити претендента на 

заміщення вакантної посади директора Ліцею №21 Івано-Франківської міської 

ради про те, що  співбесіда у формі захисту перспективного плану розвитку 

закладу освіти відбудеться в залі засідань Івано-Франківської міської ради 

09.11.2020 року в 11-00 год. 

 

Головуючий на засіданні 

конкурсної комісії      Олександр Левицький 

 

Секретар конкурсної комісії     Галина Куницька 

 

Члени комісії       Галина Микитюк 

 

        Любов Касіян 

         

        Петро Опалько 

 

Андрій Дем’янчук 


