
Протокол №2  

засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на посади вчителя географії (1 посада), вчителя 

Французької мови (1 посада), вчителя початкових класів (1 посада) 

 ліцею № 11 Івано-Франківської міської ради 

м. Івано-Франківськ                                                                    22 червня 2021 року 

         Присутні члени комісії: О. Шевчук – заступник директора ліцею, голова комісії, Н. Микула – заступник 

директора Департаменту освіти і науки Івано-Франківської міської ради, Н. Романишин – директор Ліцею №11 

Івано-Франківської міської ради, Л. Білічак – вчитель української мови та літератури, секретар комісії, Л. 

Федорук – заступник директора ліцею, Л.Лугова – психолог, Х. Михайлина, соціальний педагог, М.Лотоцька – 

секретар профспілкової організації ліцею. 

Відсутні: У.Павликівська – голова Постійної депутатської комісії з питань гуманітарної політики. 

Порядок денний: 

1. Про затвердження регламенту проведення конкурсного випробування. 

2. Про проведення співбесіди з претендентами на посади вчителів ліцею №11 Івано-Франківської міської. 

3. Про визначення переможців конкурсу на заміщення вакантних посад  вчителів ліцею №11 Івано-

Франківської міської ради за результатом конкурсного випробування. 

 1.Слухали: Про ознайомлення з Критеріями оцінювання публічної та відкритої презентації  плану 

розвитку закладу загальної середньої освіти та затвердження регламенту проведення конкурсного 

випробування. 

Доповідач: Л.Білічак, секретар  конкурсної комісії, ознайомила членів конкурсної комісії та претендентів на 

заміщення вакантних посад  вчителів ліцею № 11 Івано-Франківської міської ради із регламентом 

проведення  співбесіди та надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії  в межах змісту 

конкурсного випробування. 

 Вирішили 

 Затвердити регламент проведення  співбесіди та надання відповідей на запитання членів конкурсної 

комісії  в межах змісту конкурсного випробування: 

для виступу - 5 хвилин; 

для відповіді на запитання - 5 хвилин. 

  

Голосували: 

«за» - 8 

«проти» - 0 

«утрималися» - 0. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 2.Слухали: Мотиваційні виступи учасників конкурсу та надання відповідей на запитання членів 

конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування. 

Г.Балицька 

Г.Заходняк 

Г.Заяць 
Г.Трухан 

І.Балабала 

О.Гетманченко 

І.Корнутич 

Л.Лужна 

В.Матеїк 

О.Шевчук, голова конкурсної комісії, ознайомила членів комісії та претендентів на  заміщення вакантних 

посад вчителів ліцею № 11 Івано-Франківської міської ради з резюме претендентів на посади. 

Л.Лугова, психолог, ознайомила учасників конкурсу та членів комісії із результатами психологічного 

тестування претендентів. 



Члени комісії заслухали виступи претендентів та відповіді на запитання. 

Вирішили: 

2.1.Шляхом таємного голосування встановити переможців конкурсу. 

Голосували: 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові претендента 
Результат голосування 

за проти 

1 Заяць Галина Остапівна – вчитель початкових класів 5 3 

2 Бабала Іванна Михайлівна – вчитель початкових класів  2 6 

3 Гетманченко Олег Михайлович – вчитель початкових класів 1 7 

4 Корнутич Ірина Василівна – вчитель початкових класів 0 8 

5 Костич Корнелія Куцівна – вчитель початкових класів - - 

6 Лужна Лілія Михайлівна – вчитель початкових класів 1 7 

7 Матеїк Вікторія Тарасівна – вчитель початкових класів 0 8 

8 Трухан Галина Іванівна – вчитель початкових класів 7 1 

9 Балицька Галина Іванівна – вчитель французької мови 8 0 

10 Заходняк Галина Теодозіївна – вчитель географії 8 0 

  

3.Слухали: Про  визначення переможців конкурсу на заміщення вакантних посад вчителів ліцею № 11 

Івано-Франківської міської ради за результатом конкурсного випробування. 

 Вирішили :      

3.1. Балицьку Галину Іванівну визначити переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади вчителя 

французької мови ліцею №11 Івано-Франківської міської ради. 

3.2. Заходняк Галину Теодозіївну визначити переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади вчителя 

географії ліцею №11 Івано-Франківської міської ради. 

3.3 Трухан Галину Іванівну визначити переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади вчителя 

початкових класів ліцею №11 Івано-Франківської міської ради. 

3.4. Заяць Галину Остапівну визначити переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади вчителя 

початкових класів ліцею №11 Івано-Франківської міської ради. 

Голосували:  

                                 «за» - 8 

                                «проти» - 0 

                                 «утримались» - 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

  

Голова конкурсної комісії                                   Олена Шевчук                                              

Секретар конкурсної комісії                               Любов Білічак 

Члени комісії                                                             

Наталія Микула  

Наталія Романишин 

Людмила Федорук 

Людмила Лугова 

Христина Михайлина 

Марія Лотоцька 


