
ПРОТОКОЛ №2

Засідання комісії з проведення конкурсного добору на заміщення вакантної 
посади директора комунального закладу «Кам’янський ліцей №1 Кам’янської

міської ради Черкаської області»

28.05.2019 09:00 год.

Присутні: Члени комісії:
Голова конкурсної комісії 
Секретар комісії: 
Представники громадськості

Відсутні: Плєшкань А.М., Магай С.А.

14 осіб
О. П. Потапенко 
А. В. Шевченко 

А. М. Халудрова 
В. О. Єрмоленко 
Я. О. Путілін

СЛУХАЛИ: Потапенка О.П., голову комісії про кількість присутніх на 
засіданні комісії з проведення конкурсного добору на заміщення вакантної 
посади директора комунального закладу «Кам’янський ліцей №1 Кам’янської 
міської ради Черкаської області»та пропозицію затвердити порядок денний 
засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Складання кандидатами кваліфікаційного письмового іспиту з метою 
перевірки знання законодавства та вирішення ситуаційного завдання.

2. Проведення відкритої публічної презентації перспективного плану 
розвитку закладу, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної 
комісії щодо проведеної презентації.

3. Про визначення переможця конкурсу на заміщення вакантної посади 
директора комунального закладу «Кам’янський ліцей №1 Кам’янської 
міської ради Черкаської області».

ГОЛОСУВАЛИ:
"За" -  14 "Проти" -  0 "Утримались" -  0
Рішення прийнято одноголосно.
УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний другого засідання конкурсної 
комісії з проведення конкурсного добору на заміщення вакантної посади 
директора комунального закладу «Кам’янський ліцей №1 Кам’янської 
міської ради Черкаської області».
1. СЛУХАЛИ: Про складання письмового кваліфікаційного іспиту на знання 
законодавства та вирішення ситуаційного завдання.
ВИСТУПИЛИ: Король Ю. П., претендент на заміщення вакантної посади 
директора комунального закладу «Кам’янський ліцей №1 Кам’янської 
міської ради Черкаської області».

Король Юрій Петрович запропонував зареєструвати аркуші для 
надання письмової відповіді, прийняти від нього довідку про відсутність 
судимості, та обмінятися білетами зі своїм опонентом.



Голова комісії з проведення конкурсного добору, Потапенко Олександр 
Петрович у присутності членів комісії, конкурсантів та представників 
громадськості відкрив конверт з екзаменаційними білетами та роздав 
конкурсантам пропечатані та зареєстровані листки для письмової відповіді. 
Після цього конкурсанти по черзі витягли екзаменаційні білети.

Конкурсанти обмінялися білетами.
Королю Ю.П. дістався білет № 10 , Погорілому Ю.А. -  білет № 8. 
Комісія встановила час (1 годину) для надання письмової відповіді. У 

період з 09 25 до 10 25 конкурсанти надавали письмову відповідь на запитання 
щодо знання законодавства та вирішували ситуаційне завдання. 
ГОЛОСУВАЛИ:
"За"- 14 "Проти" -  0 "Утримались" -  0
Рішення прийнято одноголосно.
УХВАЛИЛИ: Встановити час (1 годину) у період з 09 25 до 10 25 для надання 
конкурсантами письмової відповіді з метою перевірки знання законодавства 
та вирішення ситуаційного завдання.
2. СЛУХАЛИ: Проведення відкритої публічної презентації перспективного 
плану розвитку закладу, а також надання відповідей на запитання членів 
конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Король Юрій Петрович зауважив, що школа у м. Кам’янка знаходиться 
у надзвичайно складних фінансових умовах. Відповідно до Концепції НУШ 
ми зможемо побачити нові результати у 2029 році. Але зараз нам потрібно 
йти по нових методиках та формулах.

Юрій Петрович запропонував:
1. Особливу увагу приділити фізичному розвитку дітей. Потрібно розвивати 
дитину фізично, щоб випускник школи міг служити у Збройних Силах 
України. Влаштовувати одноденні походи для дітей початкових класів по м. 
Кам’янка один раз на тиждень чи два рази на місяць. Задіяти перерви 
початкової школи для ігор на свіжому повітрі;
2. Вивчати індивідуальні особливості дітей початкової школи;
3. Особливу увагу приділити вивчення основ безпеки життєдіяльності та 
охорони праці у початковій школі;
4. Запровадити індивідуальні та групові методи роботи;
5. Рішенням ради школи встановити єдиний дрес-код для учнів та вчителів.
6. Особливу увагу приділити вивченню державної мови, природничих 
здібностей учнів 5-9 класів;
7. Впровадити в навчальний процес вивчення курсу риторики;
8. Залучити учнів до роботи в МАН;
9. Запровадити проведення двохденних туристичних походів для учнів 5-9 
класів;
10. Для учнів 10-12 класів -  поглиблене вивчення математики, державної та 
іноземної мов (за рахунок інваріантної та варіативної частини навчального 
плану). Для учнів пропонується диференційований підхід (рівні А та В);
11. Впровадити в навчальний процес практичні заняття з розв’язування задач 
підвищеної складності;
12. Запросити науковців до ведення практичних занять з математики;



13. Запровадити систему партнерських взаємовідносин між учасниками 
навчально-виховного процесу при проведенні різноманітних виховних 
заходів.

Члени комісії ставили наступні питання:
Хто повинен читати фізичне виховання у перших класах?
Як Ви бачити практичне втілення того, щоб гроші ходили за учнями?
Що робити з педагогічними працівниками опорного закладу?

Погорілий Юрій Андрійович презентував перспективний план роботи 
закладу.

Згідно рішення сесії Кам’янської міської ради від 01.02.2019 №18-13 
було створено опорний заклад «Кам’янський ліцей №1» з трьома філіями.

Основні проблеми: працевлаштування педагогічних працівників, підвіз 
учнів із філій, адаптація учнів в умовах нового освітнього середовища.

Юрій Андрійович зауважив, що батьки не повинні бути сторонніми 
спостерігачами та критиками а брати активну участь у освітньому процесі 
через спільні позаурочні заходи, Дні відкритих дверей, анкетування, 
батьківський всеобуч, виховні години, збори.

Запропонував втілити наступні проекти:
> Проект «Єдиний інформаційний простір у школі» -  використання 

програмних, методичних, технічних, телекомунікаційних засобів.
Очікувані результати: поліпшення якості освіти, наближення її до рівня 
світових стандартів, встановлення в учнів стійкого інтересу до 
пізнання, бажання та вміння самостійно навчатися.

> Проект «Ліцей життєтворчості» -  інтелектуальний, естетичний, 
спортивний, творчий напрямки.

Очікувані результати: створення оптимальних умов для виявлення, 
розвитку і реалізації потенційних можливостей обдарованих дітей.

> Проект «Педагог» передбачає економічний і соціальний захист, 
зацікавленість в позитивному іміджі закладу, мотивація та свобода 
творчості, партнерство між учнем учителем та батьками.

Очікувані результати:
1. Психологічно та емоційно-компетентний педагог.
2. Лідер і менеджер.
3. Володіє презентаційними навичками. Ефективний комунікатор та 
фасилітатор.
4. Звільнений від стереотипів та успішний.
5. Формує знання та навички потрібні у сучасному світі.

> Проект «Успішний учень» передбачає надання додаткових освітніх 
послуг якісні освітні послуги -  матеріально-технічна база -  рівний 
доступ до освіти -  дитина з активною життєвою позицією -  здоров’я 
дитини.

Очікувані результати:
1. поліпшення харчування дітей, здійснення заходів з охорони їх 
здоров’я, організація системного оздоровлення.
2. Сформується висококультурна, високоосвічена особистість, 
конкурентоспроможна, здатна до життєвого проектування.
3. Видозміниться позиція учня в о’світньому процесі: він займе не 
скільки активну позицію, скільки ініціативну.



> Проект «Екологічний бумеранг» передбачає напрямки «екологічна 
освіта», «екологічні акції», «шкільне лісництво», «екологічні 
проекти».

Очікувані результати:
1. Поглиблення знань з природничо-наукових дисциплін.
2. Формування відповідального і дбайливого ставлення до природи.
3. Формування екологічної культури та розвинутої екологічної 
свідомості.
4. Оволодіння прикладними знаннями, практичними вміннями та 
навичками природокористування.
> Проект «Патріотичний марафон» передбачає формування 

патріотичних почуттів до рідного краю, до України.
Очікувані результати:
1. Поглиблення знань з історії української державності й громадянства, 
культури народу, його традицій.
2. Формування поваги до культурного та історичного минулого малої 
Батьківщини та України, високий рівень національної, правової 
свідомості і самосвідомості.
Результат діяльності закладу:

збільшення відсотку учнів Кам’янської ОТГ, які будуть відвідувати 
ліцей;

- покращення іміджу освітнього закладу;
- щоб заклад став ЛІДЕРом освіти громади.
Члени комісії ставили наступні питання:

Що саме Ви вбачаєте у розвитку спортивних заходів?
Яка доля еколого-економічного ліцею?
Як Ви бачите роботу МАН?
У чому полягає мотивація вчителя?
Де Ви будете шукати додаткові кошти?
Яким чином Ви будете проводити спільну роботу з батьками?
Що конкретно передбачає єдиний інформаційний простір? Як Ви збираєтеся 
це втілювати?
ГОЛОСУВАЛИ:
"За" -  14 "Проти" -  0 "Утримались" -  0
Рішення прийнято одноголосно.
УХВАЛИЛИ: взяти до уваги відкриту публічної презентації перспективного 
плану розвитку комунального закладу «Кам’янський ліцей №1 Кам’янської 
міської ради Черкаської області» Короля Ю. П. та Погорілого Ю.А.
3. СЛУХАЛИ: Про визначення переможця конкурсу на заміщення вакантної 
посади директора комунального закладу «Кам’янський ліцей №1Кам’янської 
міської ради Черкаської області».

Відбулася перевірка письмових робіт учасників конкурсу. Члени 
конкурсної комісії виставили бали (за шкалою оцінювання від 1 до 25 балів 
за кожне питання) до пропечатаного бланку відомості таємно.

Секретар комісії Шевченко А.В. зібрала бланки відомостей з 
проставленими балами (усього 14 шт.). У присутності членів конкурсної 
комісії бланки відомостей були пронумеровані від 1 до 14. Дані з кожної



відомості було перенесено до зведеної відомості та виведено 
середньоарифметичне значення.

За результатами письмового іспиту та публічної презентації 
Король Ю. П. набрав 39,1 бала, Погорілий Ю.П. -  85,9 бала.
ГОЛОСУВАЛИ:
Рішення прийнято таємним голосуванням.
УХВАЛИЛИ: Переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади 
директора комунального закладу «Кам’янський ліцей №1 Кам’янської 
міської ради Черкаської області» визнати ПогорілогоЛОрія Андрійовича.

Голова конкурсної комісії ПОТАПЕНКО
Заступник голови конкурсної комісії МОГИЛКА
Секретар комісії г.^ ^ .
Члени комісії:


