
Протокол №2 

засідання конкурсної комісії  

з проведення конкурсу на посаду директора  

Геронимівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Руськополянської сільської ради  

Черкаського району Черкаської області 

 

с. Руська Поляна        03 червня 2021 року 

 

ПРИСУТНІ: 

1. АНТОЩУК Юрій Михайлович, депутат Руськополянської сільської ради – 

голова комісії; 

2. РЯБЧИЧ Людмила Володимирівна, голова Черкаської районної організації 

профспілки працівників освіти і науки України – секретар комісії; 

3. ГАПОНЕНКО Надія Вікторівна, депутат Руськополянської сільської ради; 

4. МУРЕНЕЦЬ Оксана Дмитрівна, головний спеціаліст відділу інституційного 

аудиту Управління; 

5. СКВОРЦОВА Євгенія Іванівна, головний спеціаліст відділу інституційного 

аудиту Управління 

6. ХОЛОДНИЦЬКИЙ Юрій Борисович, вчитель фізичної культури, захисту 

України Руськополянського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2  

 

Голова комісії АНТОЩУК Ю.М. оголосив проект порядку денного, запитав чи 

будуть доповнення та заперечення відносно поданого проекту порядку денного 

поточного засідання комісії. Повідомив, що ведеться відеозапис даного 

засідання, який разом з протоколом будуть оприлюднені на сайті 

Руськополянської сільської ради.  

Зауваження та пропозиції щодо проекту денного не надійшли. 

 

Головуюча поставила на голосування процедурне питання щодо затвердження 

порядку денного. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. 

 

Порядок денний: 

1. Про результати перевірки знання законодавства у сфері загальної 

середньої освіти, законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної 

середньої освіти шляхом письмового тестування кандидата на посаду 

директора Геронимівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Руськополянської 

сільської ради Черкаського району Черкаської області. 

2. Про результати перевірки професійних компетентностей шляхом 

письмового виконання ситуаційного завдання кандидата на посаду 

директора Геронимівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Руськополянської 

сільської ради Черкаського району Черкаської області. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19


3. Про результати проведення публічної та відкритої презентації 

перспективного плану розвитку Геронимівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Руськополянської сільської ради Черкаського району Черкаської області, 

а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в 

межах змісту конкурсного випробування. 

 

Головуючий повідомив, що підготовлені білети для перевірки знання 

законодавства у сфері загальної середньої освіти, законів  України «Про 

освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових 

актів у сфері загальної середньої освіти шляхом письмового тестування 

кандидата на посаду директора Геронимівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Руськополянської сільської ради Черкаського району Черкаської області. У 

кожному білеті по 30 тестових питань. Кожна правильна відповідь оцінюється в 

1 бал. Максимальна кількість балів – 30. 

 

До зали запрошена БУРКАЦЬКА Ольга Іванівна, кандидат на посаду директора 

Геронимівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Руськополянської сільської ради 

Черкаського району Черкаської області. Кандидату роз’яснено процедуру 

складання письмового тестування. 

 

БУРКАЦЬКА О.І. взяла білет №5 та приступила до виконання письмового 

тестового завдання. 

 

РЯБЧИЧ Л.В. передала членам комісії для перевірки відповіді на тестові 

питання білету №5. 

 

БУРКАЦЬКА О.І. дала 30 правильних відповідей із 30 можливих. Даний 

результат зафіксовано до екзаменаційної відомості. 

 

1. СЛУХАЛИ: АНТОЩУКА Ю.М., про результати перевірки знання 

законодавства у сфері загальної середньої освіти, законів  України «Про 

освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових 

актів у сфері загальної середньої освіти шляхом письмового тестування 

кандидата на посаду директора Геронимівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Руськополянської сільської ради Черкаського району Черкаської області.  

 

Зауваження від членів комісії відсутні. 

 

Головуючий ставить на голосування питання про те, щоб затвердити результати 

тестування БУРКАЦЬКОЇ Ольги Іванівни, кандидата на посаду директора 

Геронимівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Руськополянської сільської ради 

Черкаського району Черкаської області, та врахувати їх пiд час визначення 

результатів конкурсу.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19


 

ВИРІШИЛИ: затвердити результати тестування БУРКАЦЬКОЇ Ольги Іванівни, 

кандидата на посаду директора Геронимівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Руськополянської сільської ради Черкаського району Черкаської області, та 

врахувати їх пiд час визначення результатів конкурсу 

 

Головуюча повідомила про те, що для перевірки професійних компетентностей 

шляхом письмового виконання підготовлено 5 ситуаційних завдань.  

 

До зали запрошена БУРКАЦЬКУ Ольгу Іванівну, кандидат на посаду директора 

Геронимівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Руськополянської сільської ради 

Черкаського району Черкаської області. Їй повідомлено про результат 

письмового тестування. 

 

БУРКАЦЬКА О.І. взяла ситуаційне завдання №6 та приступила до його 

письмового виконання. 

 

За результатами перевірки виконаного ситуаційного завдання БУРКАЦЬКА 

О.І. отримала середній бал – «5» із 5 можливих, про що складена відповідна 

екзаменаційна відомість. 

 

2. СЛУХАЛИ: БУРКАЦЬКА О.І., про результати перевірки професійних 

компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання 

кандидата на посаду директора Геронимівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Руськополянської сільської ради Черкаського району Черкаської області 

 

Зауваження від членів комісії відсутні. 

 

Головуючий ставить на голосування питання про те, щоб затвердити результати 

письмового виконання ситуаційного завдання БУРКАЦЬКОЇ Ольги Іванівни, 

кандидата на посаду директора Геронимівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Руськополянської сільської ради Черкаського району Черкаської області, та 

врахувати їх пiд час визначення результатів конкурсу.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити результати письмового виконання ситуаційного 

завдання БУРКАЦЬКОЇ Ольги Іванівни, кандидата на посаду директора 

Геронимівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Руськополянської сільської ради 

Черкаського району Черкаської області, та врахувати їх пiд час визначення 

результатів конкурсу 

 

3. СЛУХАЛИ: Голова комісії АНТОЩУК Ю.М., оголосив, що наразі 

проводиться останній етап конкурсу на посаду директора Геронимівського 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів Руськополянської сільської ради Черкаського району 



Черкаської області, а саме: публічна та відкрита презентація перспективного 

плану розвитку Геронимівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів кандидата на посаду 

директора Геронимівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Руськополянської сільської 

ради Черкаського району Черкаської області БУРКАЦЬКОЇ Ольги Іванівни. 

Повідомив, що ведеться відеозапис даного засідання, який разом з протоколом 

будуть оприлюднені на сайті Руськополянської сільської ради та про регламент 

– 30 хв. на доповідь та питання-відповіді.  

 

У залі також присутні працівники представники громади Руськополянської ТГ. 

 

Кандидат на посаду директора Геронимівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Руськополянської сільської ради Черкаського району Черкаської області 

БУРКАЦЬКА Ольга Іванівна презентувала своє бачення перспективного плану 

розвитку Геронимівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів. 

 

Запитання кандидату задали Хован І. М., Холодницький Ю.Б., Муренець О.Д., 

Гапоненко Н.В. 

 

ВИСТУПИЛИ: Скворцова Є.І. 

Члени конкурсної комісії заповнили відповідну відомість по даному етапу 

конкурсу. 

 

СЛУХАЛИ: АНТОЩУКА Ю.М., про результати публічної та відкритої 

презентації перспективного плану розвитку Геронимівського ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів кандидата на посаду директора Геронимівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Руськополянської сільської ради Черкаського району Черкаської області 

БУРКАЦЬКОЇ Ольги Іванівни.  

 

За результатами публічної та відкритої презентації перспективного плану 

розвитку Геронимівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів кандидат на посаду директора 

Геронимівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Руськополянської сільської ради 

Черкаського району Черкаської області БУРКАЦЬКУ О.І. отримала середній 

бал – 4,8 із 5 можливих, про що складена відповідна екзаменаційна відомість. 

 

Зауваження від членів комісії відсутні. 

 

Головуючий ставить на голосування питання про те, щоб затвердити результати 

публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку 

Геронимівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів БУРКАЦЬКОЇ Ольги Іванівни, кандидата 

на посаду директора Геронимівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Руськополянської 

сільської ради Черкаського району Черкаської області та врахувати їх пiд час 

визначення результатів конкурсу.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. 

 



ВИРІШИЛИ: затвердити результати публічної та відкритої презентації 

перспективного плану розвитку Геронимівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

БУРКАЦЬКОЇ Ольги Іванівни, кандидата на посаду директора Геронимівського 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів Руськополянської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області та врахувати їх пiд час визначення результатів конкурсу. 
 

СЛУХАЛИ: АНТОЩУКА Ю.М., про визначення переможця конкурсу на 

посаду директора Геронимівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Руськополянської 

сільської ради Черкаського району Черкаської області, а саме: оголосив 

результати попередніх етапів конкурсного відбору: набрано 39,8 бали з 40 

можливих та висловив думку про те, що є всі підстави вважати БУРКАЦЬКУ 

Ольгу Іванівну такою, що пройшла конкурс на посаду директора 

Геронимівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Руськополянської сільської ради 

Черкаського району Черкаської області. 
 

Головуючий ставить на голосування питання про визначення БУРКАЦЬКУ 

Ольгу Іванівну переможцем конкурсу на посаду директора Геронимівського 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів Руськополянської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. 

 

ВИРІШИЛИ: визначити БУРКАЦЬКУ Ольгу Іванівну переможцем конкурсу на 

посаду директора Геронимівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Руськополянської 

сільської ради Черкаського району Черкаської області. 

 

Головуючий подякував усім за роботу та закрив засідання конкурсної комісії. 

 

 

 

 

Голова комісії  ____________  Юрій АНТОЩУК 

Секретар комісії  ____________  Людмила РЯБЧИЧ 

Члени комісії:  ____________  Надія ГАПОНЕНКО  

    ____________  Оксана МУРЕНЕЦЬ    

    ____________  Євгенія СКВОРЦОВА  

    ____________  Юрій ХОЛОДНИЦЬКИЙ  

 


