
протокол }lb 2
засiдання конкурсноI комiсiiз проведення конкурсу на замiщення

вакантниХ посад директорiв закладiв загальноi середньоI освiти м. Запорilкlкя

м. Запорiжжя 21.07.2020

Склад конкурсноi KoMici'i:

Губiна оксана Олександрiвна - депутат Запорiзькоi мiськоi ради (полiтична фракцiя <Наш край>), голова KoMiciT;

Прасол Михайло Вiкторович - член громадськоi органiзацii кВсеукраiнське бюро люстрацiТ та протидii корупцii)>,
член KoMiciT;

Полухiн Володимир Федорович - депутат Запорiзькоi MicbKoT рали (полiти.Iна фракцiя кОпозицiйний блок>), членKoMiciT;

Васильчук Геннадiй Миколайовlтч
солiдарнiсть>), член KoMiciT;

депутат ЗапорiзькоТ MicbKoT ради (полiтична фракцiя кевропейська

Захарчук BiKTop Миколайович - тимчасово виконувач обов'язкiв директора Щепартаменту освiти i наукиЗапорiзькоТ обласноТ дерrкавноТ адмiнiстрацiТ;

ГузеватиЙ АндрiЙ Юрiйович - член громадськоТ органiзацiТ кОб'сднання керiвникiв закладiв загальноТ середньоiосвiти територiальноТ громади MicTa Запорiжжя), член KoMiciT;

lBaHoBa Вiкторiя BiKTopiBHa - тимчасово виконуючий обов'язки начаJIьника управлiння ,Щержавноi служби якостiосвiти у Запорiзькiй областi, член KoMicii;

ЛаГОДа НаТаЛiЯ АНаТОЛiТВНа - ЗаСТУПНИК наЧальника вiддiлу iнституцiйного аудиту управлiння ,щержавноi службиякостi освiти у Запорiзькiй областi, член KoMiciT;

Юдiн Юрiй Iванович - заступник голови Запорiзькоi обласноi органiзацiТ Профспiлки лрацiвникiв освiти i наукиУкраiЪи, член KoMiciT.

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:
1, Проведення перевiрки
тестування) претендентiв
Запорirкжя.

на знання законодавства УкраiЪи у сферi загальноТ середньоi освiти (письмове
на замiщення вакантних посад директорiв закладiв загалiнот середньот освiти MicTa

2, Пiдведення пiдсумкiв письмового тестування та визначення учасникiв другого етапу конкурсу - письмовоговирiшення ситуацiйного завдання.

СЛУХАЛИ:
Губiну Оксану Олександрiвну, голову конкурсноi KoMiciT, яка наголосила, що конкурс проводиться

вiдповiднО до ЗаконУ УкраiнИ кПро повнУ загальнУ середнЮ ocBiTy>, згiдно iз Полоlкенням про департаментосвiти i науки Запорiзькот MicbKoi ради, затвердженим рiшенням Запорiзькоi MicbKoT ради вiд 28.02.2019 лъ71<Про затвердя(ення Полоrкення по департамент освiти i науки ЗапорiзькоТ MicbKoT puoru, на виконаннrI рiшенняЗапорiзькоi MicbKoi ради вiд 27.о5,2о2О ЛЪ З5 кПро rur".рiп,.п"я Положенrrя про конкурс на посаду керiвника
закладу загальноi середньот освiти комунальнот власностi територiальноi громади MicTa Запорiжжя) та наказу
деIIартаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoT ради вiд ts.oo.zbzo JФ 298кlтр кПро проведення конкурсу на
ЗаМiЩеННЯ ВаКаНТНИХ ПОСаД ДИРеКТОРiв заКладiв загальноi середньоТ освiти помунал"нот власностi територiальнот
громади MicTa Запорiжжя>.

. Умови конкурсу були оприлюдненi 15 червня 2020 року на офiцiйному сайтi Запорiзькоi MicbKoT ради,сайтi департаменту освiти i науки ЗапорiзькоТ MiCbKoT рuд, iu сайтах вiдповiдних закладiв загальноТ середньоТ
освiти.

Конкурс проводиться в 3 етапи:
I етап * проведення перевiрки знання законодавства УкраТни у сферi загальноТ середньоi освiти (письмове
тестування);
II етап - проведення перевiрки професiйних комllетентностей (письмове вирiшення ситуацiйного завдання);
III етап - проведення публiчноТ та вiдкритоТ презентацii п"р.п"*rr*rого плану розвитку закладу освiти.
. Губiна О.О. проiнформувала, що на пiдставi вивчення поданих документiв nonnyp"nu комiсiя прийняла

рiшення про допущення 95 осiб до участi у koHkypci на замiщення 8l вакантнот посади директора закладу
загальноТ середньоТ освiти MicTa Запорiжжя (2 претенденти подЕIли заяви на участь у no"nypii на Ъамiщення

Jr,



вакантних посад у двох закладах освiти).
Список претендентiв оприлюднений на офiцiйному сайтi мiськоI ради, на сайтi департаменту освiти i

НаУКИ ЗаПОРiЗькоТ MicbKoT ради та саЙтах вiдповiдних закладiв освiти (протокол Jфl вiд 1О,0'7.2020 засiдання
конкурсноТ KoMicii).

Повiдомила, що до конкУрсноТ KoMicii надiйшла заява вiд IBaHoBa е.о., який не був допущений до участi
у koHkypci через надання в автобiографiт непiдтвердженоi записами в труловiй книжцi iнформацiт npo,рудо"у
дiяльнiсть у 1996 роцi. IBaHoB е.О. надав довiдку про зайняття у 1996 poui посuл, застуtIника директора школи
за сумiсниЦтвом i написаВ заяву про перегляд рiшення KoMicii вiд t0.0Z.Z020 та допущ""r" його до участi уKoHKypci.

Губiна о.о. винесла дане питання на розгляд конкурсноТ KoMiciT.
ВИСТУПИЛИ:
Гузеватий А.Ю., який наголосив на вiдповiдальностi KoHKypcaHTiB за подання до конкурсноТ KoMiciT
достовiрних документiв, затверджених у Положеннi про конкурс на посаду керiвника закладу загальноТ середньоi
освiтИ кOмунальнOТ власностi територiальноТ громади MicTa Запорiжlкя.
ПрасоЛ М,В., який звернуВ увагу на термiни подання допуrе"ri". Щовiдка про пiдтвердження роботи на посадi
заступника директора школи була надана Iвановим е.о. пiсля завершення прийому докумънтiв i не може
вплинути на рiшення KoMiciT.
ЗахарчуК В.М. наголОсив, щО претендентИ на замiщення вакантних посад директорiв закладiв загальноТ середньоi
освiти могли надавати на розгляд конкурснот koMiciT iншi документи, що пiдтвЁрлжують iT професiйнi таl або
моральнi якостi (грамоти, сертифiкати, посвiдчення про npri"o.rr" педагогiчних ,"u"" ,ощоj. ,Щовiдка про
пiдтверджеНня трудовоТ дiяльностi у |996 роцi, через вiдсутнiсть запису у трудовiй книяtцi, no""nnu dyr" 

"uдuruконкурсантом до 06.07.2020 разом з основними документами. Запропонував взяти до вiдома iнформацiю IBaHoBa
е,О. прО його трудову дiяльнiсть, але вiдхилити його зu"uу npo перегляд рiшення конкурсноТ KoMicii вiд
10,07.2020 про допущення до участi у KoHKypci на замiцення вакантних посад директорiв 5ЪЪ*ладi" загальноi
середньоТ освiти.

ВИРIШИЛИ:
Вiдхилити заяву IBaHoBa Свгена Олександровича про перегляД рiшення конкурсноI KoMiciT вiд 10,07.2020

та допущенНя йогО до участi у KoHKypci на замiщення вакантних посад керiвникiв 5 закладiв загальноi середньоТ
освiти.

Губiна О.О. повiдомила, що до конкурсноi KoMicii надiйшла заява вiд Гончаренка Романа Вiкторовича,
директора ЗапорiзькоТ загiulьноосВiтньоi школИ I-III ступенiВ М 75 ЗапоРiзькоi мiськЪi ради Запорiзькоi областi,
про вiдкликання заяви про допущення до участi у KoHKypci.

ВИСТУПИВ:
Полухiн В.Ф., який запропонував розглянути заяву Гончаренка Р.В. та викJIючити його кандидатуру зi списку
претендентiв на замiщення вакантноТ посади директора ЗапорiзькоТ загilIьноосвiтньоТ школи I-III фпенiв JФ 75
ЗапорiзькоТ MicbKoT ради Запорiзькоi областi.
голосчвали:
n.uo-' 6, {'п',l,,,t
(проти) - // /пtrsз l
uyrp"*an""* -Щцs,1
вирIшили.. Э-'

виключити кандидатуру Гончаренка Р.в. зi списку претендентiв на замiщення вакантноi посади
директора Запорiзькоi загаJIьноосвiтньоi школи 1-1II ступенiв Л! 75 Запорiзькот Micbkoi ради Запорiзькоi областi.

Губiна О.О. повiдОмила, щО до конкурсноТ KoMicii надiйшла заява вiд Поливаrтюк оксани МиколаТвни,
вчителя бiологii Запорiзького лiцею Лъ З4 ЗапорiзькоI MicbkoT ради Запорiзькоi областi, про вiдкликання заяви
про допущення до участi у KoHKypci на замiщення вакантноТ посади директора Запорiзького навчально-виховного
комплексу JФ 42 Запорiзькоi MicbKoT ради ЗапорiзькоТ областi.
ВИСТУПИВ:

Васильчук Г.М., який запропонував розглянути заяву Поливанюк о.М. та викJIючити 'rT кандидатуру зi
списку претендентiв на замiщення вакантноi посади директора Запорiзького навччlльно-виховного комплексу
J\!42 Запорiзькоi MicbKoT ради ЗапорiзькоТ областi.
голосували:
(за) - .f / /t ч'. ,.t '_,(проти)- D/.lr/,u,t
(утримались> - iэ //ца/-tь )
ВИРIШИЛИ, Т'

виключити кандидатуру Поливанюк о.м. зi списку претендентiв на замiщення вакантноi посади
директора Запорiзького навчzlльно-виховцого комплексу JФ42 Запорiзькоi MicbKoT ради Запорiзькоi областi.

голосчвали:
nruu -' _gl/t a's,r
кпроти>- ' D trl
(утримались) -



Губiна О,О. проiнформувала членiв конкурсноТ KoMiciT про вiдсутнiсть на першому етапi конкурсу
[емченка Аркадiя Григоровича, претендента на замiщення вакантнот посади директора Запорiзького навчаJIьно-виховного оздоровчого комплексу Л9 1 10 ЗапорiзькоТ MicbKoT ради Запорiзькоi областl, у зв'яЪку з перебуваннямна лiкарняному та необхiднiсть прийнятгя рiшення arоaоr"о перенесення Щемченку Д.г. TepMiHiB проведеннJI

Ё'#ЁЧ;{#аННЯ 
ЗаКОНОДаВСТВа УКРаiНИ У CcPepi загальноi оерепньоi освiти 1письмовЁ тестування).

прасол М.в., який запропонував провести перевiрку знацня законодавства Украihи у сферi загальноiсередньоi освiти (письмове тестування) пiсля закiнче"Й пi*uр"Йго Щемченка А.Г.пiсля закiнчення лiкарняного.
голосували:
(за)- 3 /ltал)
(проти) - 0
кутримались> - 2
ВИРIШИЛИ: )

перенести ,щемченку А.г, TepMiH проведення перевiрки знання законодавства Украiъи у сферi загальнотсередньоТ освiти (письмове тестування) пiсля закiнченн" лiкарняного.

."л-.:л:_ |fl:" о,о,, голова конкурсноТ KoMiciT наголосила, *о. урu*у"анням епiдемiчноi ситуацii, конкурснакомlсlя Та УЧасники конкУрсУ пРоЦЮють в УМоВах дiТ карантинУ i необхiдно дотримуватись Bcix вимог(застосування iндивiдуальних засобiв захисту та дотримання дистанцii). З метою запобiгання поширеннюKopoHaBipycy та гострих респiраторних захворювань вирiшено проводити письмове тестування по групах. Bciучасники конкурсу подiленi на 7 груп по 15 та l0 осiб зчшежно вiд площi кабiнету (список груп додаеться).Нагадала про тривалiСть та процеДуру проведення тестування на знання законодавства УкраiЪи у сферiзагальнот середньот освiти. Тестуванrrя мiстить i0 (п'яmdесяи) тестових завдань, якi формуються iз загальногоперелiку питань, що мiстить 200 питань. Кожне,Ёarо"a ,uuдuп"" передбачае 4 (чоmuрu) варiанти вiдповiдей,лише одиН BapiaHT з якиХ правильний. Тестування проходить письмово не бiльulе 60 хвiлuну присутностi членаконкурсноТ KoMiciT.

Проведення письмового тестування здiйснюсться згiдно iз затвердхtеним у Положеннi порядком.Пiсля закiнчення часу, вiдведеного на письмове тестування, члени конкурсноТ KoMiciT приступили дооцiнювання вiдповiдей.
Голова цонкурсноТ

ВИСТУПИВ:5оz^а 2,71,

KoMiciT Губiна О.О. запропонуваJIа обрати секретаря конкурсноi KoMiciТ.
.,t/,, який .anpono"yra" обраrr.Ёпр.ruр", -;;;;;;й:;i;ii'.iJ." о,!ц Ь 3,_--т-

(проти))
(утримались>> - r /Йr.u, I

ВИРIШИЛИ: ' / ,/

Секретарем конкурсноi KoMiciT
ВИСТУПИЛА:

обрати

Ца*,о{а 3 В.Jd'aLl 11 l1a д. -о. _, секретар конкурсноТ KoMicii, яка нагадала критерii оцiнювання Iiисьмового тестуваншI:За вiдповiдi на TecToBi питаннrI виставляються бали:

? бал,u - кандидатам, якi вiдповiлИ правильнО ца 46-50 тестових завдань;
],5 балu ] кандидатам,.якi вiдповiли правильно на 41-45 тестових завдань;
Цs"- кандИдатам, якi вiцповiли правильно на З l -40 тестових завдань;
0,5 балiв - кандидатам, якi вiдповiлИ правильнО на 26-З0 тестових завдань;
а_бgдц- кандидатам, якi вiдповiли правильно на 0-25 тестових завдань.
Кандидати, якi пiд час тестування отримtlJIи 0 балiв 

"a оопуaпчоться до вирiшення письмового
завдання та вважаються такими, що не пройшли конкурс.

Пiсля закiнчення оцiнювання письмового тестування, секретар конкурсноТ KoMiciiекзаменацiйноТ вiдомостi результати письмового тестування (кiлькiсть набраних ОЙiв):АЛЕКСАНДРОВА Вiкторiя Станiславiвна- 2
АНДРIСНКО Оксана Володимирiвна - Z-
БАГЛЕР Iгор Олегович - 2
БАНЬКОВСЬКА Олена Григорiвна - 2
БЕЛИМЕНКо Юлiя Анатолiiвна - 2
БИСЬКО IринаВолодимирiвна -----Т-
БIЛОУС Костянтин Андрiйович r-----Т-
БОБРУЛЬ Тетяна ОлексiiЪна - -----Т-
БОНДАР Валентина Леонiдiвна - --Т-
БОРИСЕНКО Людмила Михаliлiв"Г--1.
БОЧКА Олена IBaHiBHa - 2
БОЯР Катерина Станiславiвна - /, r
БУЛдТ Лариса Леонiдiвна - ----2-

ситуацiйного

заносить до

БУРМА Iрина МиколаiЪна - 2
ВАВIЛОВА Тетяна ГригорiвнБ ---- 2
ВЛАСЮК Свiтлана Михайлiвна - --Z-

Голосували:
(за) -



ГАНЖА Лариса Олександрiвпа - 2
ГАНЮКОВА Катерина Степанiвна - l, ý
ГАШЕНКО Людмила,Щмитрiвна - l, ý
ГIГдУРI Надiя BiKTopiBHa - 2
ГЛеЗСРОВА ЛуiЪа Василiвна - 2
ГРИНЬ Людмила,Щмитрiвна -

ДАЦIНЬКОевдокiя Григорiвна - l,ý
ДЕМЧЕНКО Аркадiй i риiоровлмТffi }.
ДОНОВСЬКИЙ СергiИ М ^nonutuo"^?Е_ДОРОШЕНКО Свiтлана СергiiЪна
еМЕЛЬЯНОВА Галина BiKTopiBHa - 2
ЗАВАРЗIНА Тамара Василiвна - ?
ЗАйЧЕНКО Любов МиколаiЪна - L
ЗАКУТНА Iлона Олександрiвна - 2.
ЗЛАТОВА Людмила IBaHiBHa - ---
lВАНИЦЬКА Тетяна BiKTopiBHa - У
IВАнIШИНА олена Анатолiiвна - ,l

IВАНIЧЕНКО ,Щенис Костянтинович - /,ý
IBAHOBA Олена ГеннадiiЪна - 2
КАЗАНЦЕВ Антон Федорович 2
КАРАВАеВА Олена IBaHiBHa 2
КАРПЕНКО Наталiя Олександрiвна 2
КАПЛУНОВА Лариса Владиславiвна- 2
КИБА Микола Михайлович - !,'
киричЕнко оксана Анатолiiъна
КIНЕБАС Вiкторiя BiKTopiBHa - Z
KIHIHCCBA Тамара Павлiвна
КОВАЛЕНКО Оксана МиколаТвна - 2
коВАЛЬ Валентина Вячеславiвна - 2
KOMICCAPOB Вадим Олексiйович
КРИШТАЛЬ Валентина Володимир
КРУГЛА Людмила Юхимiвна - J

:т_
iBHa- 2

цп/rJ _-8yad7

крук paiba Миколатвна - 2
КУЗЬМЕНКО Володимип IЙнЙч - 

.-ич 

- 
а

КУЛИК Володимир Юрiйович - lrý
КУРАКОВА Зоя Григорiвна - 4
ЛЕВЧЕНКО Вiкторiя BiKTopiBHa - 2
ЛИСЕНКО Альбiна Борисiвна - 2
ЛЮБIМОВА Алла Володимирiвна - 2
МАГЛЬоВАНА ольга Павлiвна
МАЛИШ олена евгенiвна - 2-
МАН Свiтлана В'ячеславiвна - /r.f
МАЦКУЛЯК Юлiя BiKTopiBHa- /,,f
МеЛIКОВА Iрина АнатолiТвна - /,t -
MCPKIHA AHToHiHa Леонiдiвна - 2
МОГИЛIН Олександр Володимирович - 2
МОЛЧАНОВ BiKTop Олександрович - ":),

OXPIMEHKO олена МиколаТвна - l €
ПАНIНА Свiтлана СавелiТвна - --2 

-ПАРХОМЕНКО Iрина Володимирiвна - 2
ПЕТIК Юлiя Олександрiвна л , л
ПОЛИВАНЮК оксана миколаiвна- зооlЦ.7л Д iqпo,6/ фоr*' У@фrё J JСО//Ч/,ёе
PIBKIH Анатолiй Давидович - а8. / /
РУДЕНКО Олена Станiславiвна - 2
РЯБЕНКО Лариса IBaHiBHa
САМIЛо Костянтин Миколайович - 2
СЕЛlВАНОВСЬКА Олена Михайлiвна - 2
СИТЕНКО Неля ЮрiiЪна- /,ý
СОЛДАТСНКО Ольга Василiвна - /,б
ТАНДУРА Ганна Олександрiвна - 2
ТАТАРОВА Iрина IBaHiBHa - 2
ТЕРНОВСЬКА Людмила IBaHiBHa - 2
Т{ЩЕНКО Олена Леонiдiвна - 2



ТИМоШЕнКо Федот Миколайович - 2
ТКАЧОВА Лариса Петрiвна - lrЕ
УСОВА Тетяна МиколаiЪна - |,t5'
ХМIЛЬ Ганна Максимiвна - ) ц-

ЦИГАНОВ Геннадiй Вопод"rБЙ-^ - _2
ЧАБАН Свiтлана Олександрiвна - 2
ЧЕРЕПоВСЬКА ольга Василiвна - 2
ЧОМОВА Свiтлана ВалерiiЪна - 2
ЧУМАЧЕНКО Андрiй Iванович - 2
ШАЛЬМIНА.Щ,олiна Михайлiвна - _,2
ШАПКА BiKTop Iванович - 2
ШУЛЬГА Валерiй Iванович - /,Ь'
ЯКОВЛеВА Вiкторiя Оп.*.^"дрiп* -7
СЛУХАЛИ:
ПО ДРУГОМУ питанню Губiну О.О., голову конкурсноТ KoMiciT, яка залропонувала пiдвести пiдсумки I етапу
конкурсу - письмового тестування ца знання законодавства у сферi загальноТ середньоТ освiти.
ВИСТУПИЛА:
ДС'uоlО А 8. , секретар KoHKypcHoi KoMiciT, яка оголосила результати письмового тестуваЕня кандидатiв
на замiщення вакантних посад директорiв закладiв загальнот середньот освiти м. Запорiжжя.

З'а РеЗУльтатами оцiнювання письмового тестування дали правильну вiдповiдь:
- на 46-50 тестових завдань - ,70 осiб;
- на 41-45 тестових завдань -*-УТ осiб;
- на З 1-40 тестових завдань - Ч осiб;
- на 26-30 тестових завдань - 12 осiб;
- на 0-25 тестових завдань - В осiб.

ВИРIШИЛИ:

О.О.Губiна

М.В.Прасол
н

ьчук
В.М.Захарчук
B.B.IBaHoBa
Н.А.Лагода
А.Ю.Гузеватий

ll.юдiн

,Що другого етаlrу конкурсу (письмового вирiшення ситуацiйного завдання) допускаютьс" - 9L учасникiв
конкурсу.
Не допуgкаються до письмового вирiшення ситуацiйного завдання - Г / Ч s t, ,'

ГОЛОСУРАЛД.(вiдкритим голосуванням):

(проти) -

Голова конкурсноТ KoMiciT

Члени конкурсноi KoMiciT
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