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засiдання конкурсноI Koмicit з проведенпя конкурсу на замiщення
вакантних посад директорiв закладiв загальноi середньоi освiти м. Запорilкяtя
м. Запорiяttкя

29.07.2020

о

Склад конкурсноI KoMicii:
Губiна Оксана Олександрiвна

-

депутат Запорiзькоi MicbKoT ради (полiтична фракцiя <Наш край>), голова KoMicii;

Прасол Михайло Вiкторович - член громадськоi органiзацiТ кВсеукраТнське бюро люстрацii та протидiТ корупцii>,
член KoMicii;

Полухiн Володимир Федорович - дегryтат Запорiзькоi MicbKoT ради (полiтична фракцiя <Опозицiйний блок>), член
KoMiciT;

ВаСильчук Генцадiй Миколайович
солiдарнiсть>), член KoMiciТ;

-

депутат Запорiзькоi] MicbKoT ради (полiтична фракцiя кевропейська

Захарчук BiKTop Миколайович - тимчасово виконувач обов'язкiв директора .Щепартаменту освiти
Запорiзькоi облаоноТ державноТ адмiнiстрацii, член KoMicii;

i

науки

IBaHoBa Вiкторiя BiKTopiBHa - тимчасово виконуючий обов'язки начальника управлiння ,Щержавноi служби якостi
освiти у Запорiзькiй областi, член KoMicii;

Штанько Юлiя Петрiвна - головний спецiалiст вiддiлу iнститушiйного аудиту управлiння
якостi освiти у Запорiзькiй областi, член KoMicii;

.ЩерrкавноТ

служби

Гузеватий Андрiй Юрiйович - член громадськоТ органiзацiТ кОб'еднання керiвникiв закладiв загальноТ середньоТ
освiти територiальноТ громади MicTa Запорirltiltя), член KoMiciT;

Юлiн Юрiй Iванович - заступник голови ЗалорiзькоТ обласноi органiзацiТ Профспiлки працiвникiв освiти i науки
УкраiЪи, член KoMiciT.
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на засiданнi конкурснот koMicii присутнi:
Зверева Катерина Олегiвна - керiвник громадськоi органiзацiТ <Хочу вчитись!>;

Латiй Олександр Юрiйович - спiвзасновник громадськоТ органiзацiТ кХочу вчитись!>;
Шелудько Катерина Володимирiвна, Шелудько Ксенiя СергiТвна - громадянки Украiни, спостерiгачi.

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:

1. Проведення перевiрки професiйних компетентностей претендентiв на замiщення вакантних лосад директорiв
Закладiв загальноТ середньоТ освiти MicTa Запорir(х{я шляхом письмового вирiшення ситуацiйного завданнrI.
2. Пiдведення пiдсумкiв письмового вирiшення ситуацiйного завдання та визначення учасникiв третього етаrrу
КОНкУРСУ - пУблiчноТ та вiдкритоТ презентацii перспективного плану розвитку закладу загальноi середньоТ освiти.
СЛУХАЛИ:
Губiну Оксану Олександрiвну, голову конкурсноi KoMiciT, яка наголосила, що до другого етапу конкурсу
претендентiв на замiщення вакантних посад директорiв закладiв
загальноТ середньоi освiти MicTa Запорiжжя - допущено 92 учасника конкурсу. Список учасникiв другого етапу
кОнкурсу оприлюднений на офiцiйному сайтi MicbKoi ради, на сайтi департаменту освiти i науки Запорiзькоi

- перевiрки професiйних компетентностей

MicbKoT ради та сайтах вiдповiдних закладiв освiти (протокол

],{Ъ2

вiд

27 .0'7

.2020 засiдання конкурсноi KoMicii).

Губiна О,О. проiнформуваJIа, що за рiшенням конкурсноi KoMiciT в|д 2'7.0'7.2020 перенесено TepMiH
у сферi загальноi середньоi освiти шляхом письмового тестування
А.Г.,
кандидату
на
замiщення
вакантноi посади директора Запорiзького навчально-виховного
,ЩемченкУ
перевiрки знання законодавства Украiни

озДороВчого коМПЛексУ лЪ l 1 0 ЗапорiзькоТ мiськоI рали ЗапорiзькоТ областi до закiнчення лiкарняного.

,Щемченко д.Г. передав до конкурсноТ KoMioii заяву про дозвiл на участь у KoHKypci у зв'язку iз
закiнченням лiкарняного та копiю листка непрацездатностi, в якому зазначено дозвiл приступити до роботи з
29.07.2020.

Губiна О.О, винесла питання на розгляд членiв кOнкурсноi KoMiciT.

ВИСТУПИВ:
Захарчук В.М., який запропонував дозволити ,Щем,rенку А.Г. пройти перший етап конкурсу - перевiрку
знання законодавства УкраТни у сферi загальноТ середньоi освiти шляхом письмового тестування у вiдведений
дtя цьогсi етаrrу час. За результатами письмового тестування прийняти рiшення щодо допущення Щемченка А.Г.
до другого етапу конкурсу * письмового вирiшення ситуацiйного завдання.
Голосувал
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ВИРIШИЛИ:

,Щозволити [емченку Аркадiю Григоровичу пройти перший етап конкурсу - перевiрку знання
законодавства УкраiЪи у сферi загальноТ середньоТ освiти шляхом письмового тестування у вiдведений для цього
етапу час (не бiльше 60 хвилин) у присутностi Васильчука Г,М., вiдповiдального за II групу учасникiв конкурсу
члена конкурсноi KoMiciT.

Губiна О.О. зачитала членам конкурсноТ KoMiciT наказ департаменту освiти i науки ЗапорiзькоТ MicbKoT
вiд
27.07.2020 JФ 406rclTp про BHeceHHrI змiн до складу конкурсноТ KoMiciT на пiдставi зверненнJI управлiння
ради
,Щержавноi слуяtби якостi освiти у Запорiзькiй областi вiц27.0'7.2020 ЛЬ 05-23/309 про замiну члена конкурсноТ
KoMicii Лагоди НаталiТ АнатолiТвни у зв'язку з неможливiстю брати участь у роботi конкурсноТ KoMiciT та
введенням до складу KoMicii Штанько ЮлiТ Петрiвни - головного спецiалiста iнституцiйного аудиту управлiння
,Щержавноi служби якостi освiти у Запорiзькiй областi.
Запропонувала обрати секретаря конкурсноТ KoMiciТ.

ВИСТУПИВ:
Васильчук Г.М., який запропонував обрати секретарем конкурсноТ
голосчвали:

KoMicii

IBaHoBy В.В.
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ВИРlШИЛИ:
Секретарем конкурсноТ KoMiciT обрати IBaHoBy Вiкторiю BiKTopiBHy.

Губiна О.О. наголосила, що з урахуванням епiдемiчноТ ситуацiТ, конкурсна комiсiя та учасники конкурсу
працюють в умовах дiТ карантину i повиннi дотримуватись Bcix вимог (застосування iндивiдуальних засобiв
захисту та дотримання дистанцii). З метою запобiгання поширенню KopoHaBipycy та гострих респiраторних
захворювань письмове вирiшення ситуацiйного завдання проводиться по групах. Bci учасники конкурсу подiленi
на 7 груп. Склад учасникiв груп затверджений на першому етапi конкурсу i залишаеться без змiн:

2) - вiдповiдальний член конкурсноТ KoMiciT Захарчук BiKTop Миколайович;
II група (кабiнет 14) - вiдповiдальний член конкурсноТ KoMiciT Васильчук Геннадiй Миколайович;
III група (кабiнет 18) - вiдповiдальний член конкурсноТ KoMicii Прасол Михайло Вiкторович;
IV група (кабiнет 20) - вiдповiдальний член конкурсноi KoMiciT Полухiн Володимир Федорович;
V група (кабiнет 29) - вiдповiдальна член конкурсноТ KoMiciT IBaHoBa Вiкторiя BiKTopiBHa;
VI група (кабiнет З 1) - вiдповiдальний член конкурсноТ KoMicii Гузеватий Андрiй Юрiйович;
VII група (кабiнет 32) - вiдповiдальний член конкурсноТ KoMiciT Юлiн Юрiй Iванович.
I група (кабiнет

ВИСТУПИЛИ;
IBaHoBa В.В., секретар конкурсноi KoMiciT, яка проiнформувала членiв конкурсноТ KoMiciT, що розв'язання
ситуацiйних завдань проводиться з метою з'ясування спроможностi кандидатiв використовувати своi знання та
лосвiд пiд час виконання посадових обов'язкiв шляхом оцiнки вiдповiдностi професiйноТ компетентностi та
професiйних знань кандидата встановленим вимогам, зокрема на знання спецiального законодавства, що
пов'язанi iз завданнями та змiстом роботи на посадi директора закладу загальноТ середньоi освiти.

Губiна О.О., голова конкурсноi KoMiciT, яка нагадала процедуру проведення перевiрки професiЙних
компетентностей кандидатiв на замiщення вакантних посад директорiв закладiв загальноТ СеРеДНЬОТ ОСВiТи.
Звернула увагу, що ситуацiйне завдання вирiшуеться письмово державною мовою не бiльше 30 ХВИЛИН.
кандидат обирас одне iз запроllонованих б (шести) BapiaHTiB ситуацiйних завдань шляхом витягування
його пiд час проведення конкурсного вiдбору у присутностi члена конкурсноi KoMiciT (конверти iз ситуацiйними
завданнями та бланки листiв для написання вiдповiдей знаходяться у вiдповiдtшьних за групи членiв koHKypcHoi
KoMicii).

Проведення письмового вирiшення ситуачiйного завдання здiйснюеться згiдно
Положеннi порядком.

iз

затвердженим у

Пiсля закiнчення часу, вiдведеного на перевiрку знання законодавства у сферi загальноТ середньоТ освiти
,Щемченка

А.Г., кандидата на замiщення вакантноi посади директора Запорiзького

навчzIльно-виховного

оздоровчого комплексу N9 1 l0 Запорiзькоi MicbKoT ради ЗапорiзькоТ областi, члени конкурсноi KoMiciT приступили
до оцiнювання письмового тестування.
,Щемченко А.Г. за 30 хвилин вiдповiв на 50 тестових завдань i набрав 50 балiв.

Голова конкурсноТ KoMiciT запропонувала допустити Щемченка А.Г. до другого етапу конкурсу
професiйних компетентностей шляхом вирiшення ситуацiйного завдання.

-

перевiрки

ГОЛОСУВАЛИ:
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-

ВИРIШИЛИ:

,Щопустити ,Щемченка Аркадiя Григоровича до другого етапу конкурсу - письмового вирiшенrrя ситуацiйного
завдання. Провести письмове вирiшення ситуацiйного завдання у вiдведений для цього етапу час (не бiльше З0
хвилин)у присутностi члена конкурсноТ KoMiciT Прасола Михайла Вiкторовича.

,Щемченко

А.Г. приступив до письмового розв'язання ситуацiйного завдання згiдно iз затвердженим у

Положеннi [орядком.

Пiсля закiнчення часу, вiдведеного на письмове вирiшення ситуачiйного завдання, члени конкурсноi KoMicii
приступили до оцiнювання [исьмових вiдповiдей Bcix учасникiв конкурсу..

Голова конкурсноТ KoMiciT Губiна О.О. нагадала членам конкурсноТ KoMiciT критерii оцiнювання
письмового вирiшення ситуацiйного завдання. Звернула увагу, що за кожною окремою вимогою до оцiнювання
професiйних компетентностей кандидатiв на замiщення вакантних посад директорiв закладiв загальноi середньот
освiти, виставляються TaKi бали:
2 балu - кандидатам, професiйна компетентнiсть яких вiдповiдае вимозi та якi виявили глибокi знання, умiння,
компетенцii, необхiднi для ефективного виконання посадових обов'язкiв;
1 бал - кандидатам, професiйна компетентнiсть яких вiдповiдас вимозi в обсязi, мiнiмально достатньому для
виконання посадових обов'язкiв;
0 бqлiв - кандидатам, професiйна компетентнiсть яких не вiдповiдае вимозi.
Визначення результатiв розв'язання ситуацiйних завдань здiйснюсться кожним членом конкурсноТ

KoMiciT iндивiдуально. Остаточною оцiнкою у балах за розв'язання ситуацiйного завдання € середне арифметичне
значення iндивiдуальцих оцiнок членiв конкурсноi KoMiciТ.

Кандидати,

якi пiд час розв'язання ситуацiйного завдання

отрим€tли

середнiй бал 0,5 або

вважаються такими, що не пройшли конкурс, TaKi кандидати не допускаються до третього етапу конкурсу.

нuэлсче

Пiсля закiнчення оцiнювання письмового вирiшення оитуацiйного завдання кожного учасника конкурсу
членами конкурсноТ KoMiciT та пiдрахункiв середнього арифметичного значення iндивiдуЕulьних оцiнок членiв
конкурсноТ KoMicii, секретар конкурсноТ KoMiciT IBaHoBa В.В, заносить до протоколу та екзаменацiйноТ вiДомОстi
середнiй бал:
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КОВАЛЬ Валентина Вячеславiвна - /, ,ý.
KOMICCAPOB Вадим Олексiйович -'llj
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МОЛЧАНОВ BiKTop Олександрович f":y'
OXPIMEHKO Олена МиколаiЪна i, ,l
ПАнIНА Свiтлана СавелiiЪна
ПАРХОМЕНКО Iрина Володимирiвна - i"Ё
./
ПЕТIК Юлiя Олександрiвна t.З

"*опuтrйZ_

-

PIBKIH Анатолiй,Щавидович

-

-

,1,,Г

-

РУДЕНКО Олена Станiславiвна
РЯБЕНКО Лариса IBaHiBHa САМIЛО Костянтин Миколайович

1.Ч

-

f

СЕЛIВАНОВСЬКА Олена Михайлiвна
СИТЕНКО Неля ЮрiТвна- i, g

,Q

/,*

-

f, 7

СОЛДАТСНКО Ольга Василiвна - S. а
ТАНДУРА Ганна Олександрiвна ТАТАРОВА lрина lBaHiBHa ТЕРНоВСЬКА Людмилu luuый?f _j

7j--

TIII{EHKO Олена Леонiдiвна ТТТИМоlIIЕНко Федот М"колайБй1-1

#

ткАчовАларисапетрiвна - .1.q
УсоВА Тетяна Миколаiвна - -j-7-

,Z

-i3LIАБАН Свiтлана Олександрiв,u
-13-- _11_
)ft4lЛЬ Ганна Максимiвна _
IД4ГАНОВ Геннадiй Вополrrrфirпч

ЧЕРЕПоВСЬКА ольга Василiвна
ЧОМОВА Свiтлана Валерiiвна
ЧУМАЧЕнко дядрiй Iванович
ШИЛЬМIНА !олiна Михайлiвна
lIIАпкд BiKTop Iванович
ШpВЧЕНКО ВiкгорЬ Д*
"фЙа
ШУЛЬГА Валерiй lванович
-

-

-

- lл

--7;--7nrr-

-lf1_
4
.Э

Опепса"лрiuЙl}_

ЯКОВЛеВА Вiкторiя

СЛУХАЛИ:
По другому питанню Губiну О,О,, голову KoHKypcHoi KoMicii,
яка запропонув{rла пiдвести пiдсумки 2 етапу
конкурсУ - письмового вирiшення ситуацiйного завдан}UI.
ВИСТУТIИЛА:

Щ,секpeтаpкoнкypснoiкoмiсii,якaoгoЛoсиЛapeЗyЛьтaтиПисьмoBoгoвиpiшeння
rЖЖ,Ж,ЗаВДаННЯ

-

КаНДИДаТiВ

Пu.uЙщ.r"я вакантних посад дирекгодu .а**льЪа.ал"rоi
сер"дпuоi освiти

За результатами оцiнювання письмового вирiшення
сиryацiйного завдання набрали:
2 балп-12 i| _ oci6;
вiд lдо 2 балiв - }о
осiб:
вiд 0 до 1 балу - 2. осiб,

ВИРIIПИЛИ:

- презентацii перспективного плану розвитку закладу загальноi середньот освiти
допускаютьс, - 9,З улlасникiв *on*yp"y.
Не допускаюrо"" до пр.rентацii i
|"
,що третього етагry конкурсу

,"

ГОЛОСУВАЛИ (вiдкритим голосуванням):
<<за>>

'

- _s

(проти) *

(утримaшись))

-

Голова KoHKypcHoi KoMicii
Члени конкурсноi KoMicii

О.О.Губiна
В.Прасол

S,Ф.Полухiн

Г.М.Васильчук
М.Захарчук

B.B.IBaHoBa

Ю.П.Штанько
А.Ю.Гузеватий

Ю,LЮдiн

