
ПРОТОКОЛ №2 

 

засідання конкурсної комісії 

щодо проведення 2-го етапу конкурсу на заміщення 

вакантних посад вчителів початкових класів, математики та  

інформатики, фізичної культури  

Тернопільської спеціалізованої школи I-III  ступенів №3  

з поглибленим вивченням іноземних мов 

Тернопільської міської ради Тернопільської області 

 

 

18.08.2020 р.                                          11.00 год. 

 

Місце проведення – кабінет №20  

 

ПРИСУТНІ: 
 

РОЗУМ Надія Олегівна, заступник директора школи з навчально-виховної 

роботи - голова комісії;  
 

ЗАБРОЦЬКА Світлана Григорівна, вчитель початкових класів, спеціаліст 

вищої категорії, звання «Вчитель-методист» – секретар комісії. 
  

Члени комісії: 

 

СУМ Ірина Михайлівна – заступник начальника управління освіти і науки 

Тернопільської міської ради; 

ПРОЦЬ  Надія Ярославівна – практичний психолог  школи  спеціаліст   вищої 

категорії, звання «Психолог-методист»; 

 

ЄГОРОВА Наталія Євгенівна – голова профспілкового комітету школи. 

 

Відсутні:  
2 чол. (Шараськіна В.А., Дутчак М.М.) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1.Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних 

працівників Тернопільської спеціалізованої школи I-III ступенів №3  з 

поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради 

Тернопільської області. 

 



2.Визначення переможців конкурсу на заміщення вакантних посад 

педагогічних працівників Тернопільської спеціалізованої школи I-III ступенів 

№3  з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради 

Тернопільської області. 

 

СЛУХАЛИ: 1.Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 

педагогічних працівників Тернопільської спеціалізованої школи I-III ступенів 

№3  з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради 

Тернопільської області. 

 

ІНФОРМУВАЛИ: 

 

1. Голова конкурсної комісії Розум Н.О., яка ознайомила присутніх з 

процедурою проведення конкурсу на заміщення вакантних посад вчителів 

початкових класів, фізичної культури математики та інформатики у 

Тернопільській спеціалізованій школі I-III ступенів №3  з поглибленим 

вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради. Голова комісії 

інформувала присутніх про те, що вчитель математики та інформатики 

Рапацька Г.П. з 12.08.2020 року перебуває на лікарняному у зв’язку з 

вагітністю та пологами  та запропонувала розглянути обидві  кандидатури 

претендентів на посаду вчителя математики та інформатики: на заміщення 

вакантної посади та для проведення заміни уроків вчителя Рапацької Г.П. 

Конкурсна комісія заслухала претендентів на вакантні посади вчителів 

початкових класів, фізичної культури математики та інформатики, які 

представили перспективу своєї педагогічної діяльності. 

ВИСТУПИЛИ: 

1.Бучинський Б.А, який розповів присутнім про себе, свої досягнення як 

вчителя фізичної культури та тренера з футболу, презентував перспективу 

роботи з учнями з предмета «Фізична культура» та відповів на запитання 

членів комісії. 

Заброцька С.Г.: «Чому ви вирішили змінити місце роботи?» 

Бучинський Б.А.: «Я хочу максимально використовувати ті знання і вміння, 

якими оволодів за роки роботи. Вважаю, що необхідно працювати не лише з 

обдарованими дітьми, але й працювати з кожною дитиною в плані фізичного 

розвитку. Тут у мене буде ширше поле для діяльності, у вашій школі є багато 



висококваліфікованих учителів, у яких я зможу переймати досвід і втілювати 

його у своїй педагогічній діяльності та передавати свій власний досвід.  

Єгорова Н.Є.: «Як ви ставитеся до участі учнів у змаганнях?» 

Бучинський Б.А.:  «Учні обов’язково повинні брати участь у змаганнях. Я 

готовий до підготовки учнів до участі у різних спортивно-масових заходах». 

2. Коваль О.І., яка розповіла присутнім про себе, презентувала перспективу 

роботи із учнями з предметів «Інформатика», «Математика» та відповіла на 

запитання членів комісії. 

Розум Н.О.: «Уявіть ваш перший урок у нашій школі. Яким він буде?» 

 Коваль О.І.: «Я привітаюся і представлю себе. Налаштую учнів на позитивну 

співпрацю, змотивую їх до вивчення предмета та доведу важливість його у 

сучасному світі». 

Заброцька С.Г.: «В наш час є дуже актуальним питання дистанційного 

навчання. Якій платформі ви би надали перевагу?»» 

Коваль О.І.: «Є декілька платформ, які дають можливість зробити онлайн 

уроки цікавими та ефективними. Мені найбільше подобається платформа 

ZOOM» 

 Розум Н.О.: «Яка першочергова мета вашої педагогічної діяльності?» 

Коваль О.І.: «На початку своєї педагогічної діяльності я хочу набратися 

практичного досвіду, познайомитися із методиками роботи досвідчених 

учителів, підвищувати свій фаховий рівень. А в майбутньому, звичайно, було 

б чудово створити щось своє, яке буде цікаве та корисне дітям». 

3. Козіброда М.Я., яка розповіла присутнім про себе, окреслила методи 

роботи з молодшими школярами в умовах НУШ та відповіла на запитання 

членів комісії. 

Єгорова Н.Є.: «Назвіть принципи педагогіки партнерства». 

Козіброда М.Я.: «Основними принципами педагогіки партнерства є повага до 

особистості, доброзичливість, позитивне ставлення та довіра у стосунках, 

розподілене лідерство, рівність сторін, добровільність у прийняті зобов’язань 

і обов’язковість щодо виконання домовленостей. Саме ці принципи 



педагогіки партнерства і були покладені в основу Державного стандарту 

початкової освіти». 

4. Вербицька О.І., яка розповіла про себе, повідомила про свої плани у якості 

вчителя математики та відповіла на запитання членів комісії. 

Заброцька С.Г.: « Що таке педагогіка партнерства?» 

Вербицька О.І. :«В основі педагогіки партнерства – спілкування, взаємодія та 

співпраця між учителем, учнем і батьками. Учні, батьки та вчителі, об’єднані 

спільними цілями та прагненнями, є добровільними й зацікавленими 

спільниками, рівноправними учасниками освітнього процесу, 

СЛУХАЛИ: 2. Голосування за кандидатури Бучинського Б.А.,        

Вербицької С.О., Коваль О.І., Козіброди М.Я. на заміщення вакантних посад 

вчителів початкових класів, фізичної культури, математики та інформатики у 

Тернопільській спеціалізованій школі I-III ступенів №3  з поглибленим 

вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: За  кандидатури Бучинського Б.А., Вербицької  С.О.,  

Коваль О.І., Козіброди М.Я. на заміщення вакантних посад вчителів 

початкових класів, фізичної культури, математики та інформатики у 

Тернопільській спеціалізованій школі I-III ступенів №3  з поглибленим 

вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради 

 

Підсумки голосування: 

 

ПІП учасника ЗА ПРОТИ УТРИМАЛИСЬ 

Бучинський Б.А. 5 0 0 

Вербицька С.О. 5 0 0 

Коваль О.І. 5 0 0 

Козіброда М.Я. 5 0 0 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Визнати переможцями конкурсу на заміщення вакантних посад вчителя 

початкових класів Козіброду М.Я., вчителя фізичної культури       



Бучинського Б.А., вчителя математики та інформатики                   

Коваль О.І., вчителя математики Вербицьку С.О. 

2. Рекомендувати директору школи Петрокушин Р.В. призначити 

Козіброду М.Я. вчителем початкових класів, Бучинського Б.А. 

вчителем фізкультури, Коваль О.І. вчителем математики та 

інформатики   на умовах строкової трудової угоди відповідно до 

чинного законодавства. 

3. Рекомендувати директору школи Петрокушин Р.В. призначити 

Вербицьку С.О. на посаду вчителя математики для заміни уроків 

вчителя Рапацької Г.П. 

 

Голова комісії                       (підпис)    Н.О.Розум 

 

Члени комісії:                                                                                                            

 

І.М. Сум  (підпис)  Н.Є. Єгорова (підпис)   

Н.Я. Проць  (підпис)  С.Г.Заброцька (підпис) 


