
протокол ль 2
засiдання KoHKypcHoI Koмicil з проведення конкурсу на замiщення

вакантних посад директорiв закладiв загальноi середпьоi освiти м. Запорiжжя

м. Запорiжжя 27.07.2020

Склад конкурсноi KoMicii:

Губiна Оксана Олександрiвна - депутат ЗапорiзькоТ MicbKoi ради (полiтична фракцiя кНаш край>), голова KoMicii;

Прасол Михайло Вiкторович - член громадськоТ органiзацii <ВсеукраiЪське бюро люстрацii та протидii корупцiТ>,
член KoMicii;

Полухiн Володимир Федорович - депутат Запорiзькоi MicbKoT ради (полiтична фракцiя кОпозицiйний блок>), член
KoMiciT;

Васильчук Геннадiй Миколайович - депутат ЗапорiзькоТ MicbKoi ради (полiтична фракцiя кСвропейська
солiдарнiсть>), член KoMiciT;

Захарчук BiKTop Миколайович - тимчасово виконувач обов'язкiв директора ,Щепартаменту освiти i науки
ЗапорiзькоТ обласноi дерrкавноТ адмiнiстрацii;

Гузеватий Андрiй Юрiйович - член громадськоi органiзацiТ <Об'еднання керiвникiв закладiв загальноТ середньоТ
освiти територiальноТ громади MicTa ЗапорiжжяD, член KoMiciT;

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

Лагода Наталiя АнатолiТвна - заступник начiulьника вiддiлу iнституцiйного аудиту управлiння ,Щержавноi служби
якостi освiти у Запорiзькiй областi, член KoMiciT;

Юлiн Юрiй lванович - заступник голови Запорiзькоi обласноi органiзацiТ Профспiлки працiвникiв освiти i науки
УкраiЪи, член KoMiciT.

Присутнi:
Вiдсутнi:

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:
1. Проведення перевiрки на знання законодавства УкраТни у сферi загальноТ середньоi освiти (письмове
тестування) претендентiв на замiщення вакантних посад директорiв закладiв загальноТ середньоТ освiти MicTa
Запорiжlttя.
2. Пiдведення пiдсумкiв письмового тестування та визначення учасникiв другого етапу конкурсу - письмового
вирiшення ситуацiйного завдання.

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

вiдповiдно до Закону УкраiЪи кПро повну загаJIьну середню ocBiTy>, згiдно iз Положенням про де[артамент
освiти i науки ЗапорiзькоТ MicbKoT ради, затвердженим рiшенням Запорiзькоi мiськоi ради вiд 28.02.20l9 N97l
кПро затвердження Полоrкення по департамент освiти i науки ЗапорiзькоТ MiobKoT ради), на виконаннJI рiшення
ЗапорiзькоТ MicbKoi ради вiд 2'7.05.2020 М 35 кПро затвердження Положення про конкурс на посаду керiвника
закладу загальноi.середньоТ освiти комунальноТ власностi територiальноi громади MicTa Запорiжжя) та наказу
департаменту освiти i науки ЗапорiзькоТ MicbKoI ради вiд 15.06.2020 JФ 298кlтр <Про проведення конкурсу на
замiщення вакантних посад директорiв закладiв загальноi середньоТ освiти комунальноТ власностi територiальноТ
громади MicTa Запорiжжя>.

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

Конкурс проводиться в З етапи:
I етап - проведення перевiрки знання законодавства Украiни у сферi загальноi середньоi освiти (письмове
тестування);
II етап - проведення перевiрки професiйних компетентностей (письмове вирiшення ситуацiйного завдання);
III етап - проведення публiчноТ та вiдкритоi презентацiТ перспективного плану розвитку закладу освiти.

Губiна О.О. проiнформувала, що на пiдставi вивчення поданих документiв конкурсна 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 подаJIи заяви на участь у KoHKypci на замiщення



вакантних IIосад у двох закладах освiти).
список претендентiв оприлюднений на офiцiйному сайтi мiськоi ради, на сайтi департаменту освiти i

науки Запорiзькоi MicbKoT рали та сайтах вiдповiдних закладiв освiти (протокол Л!1 вiд 10.07.2020 засiдання

конкурсноТ KOMicii).
Повiдомила, що до конкурсноi KoMiciT надiйшла заява вiд lBaHoBa е.О., який не був допущениЙ дО учаСтi

у KoHKypci через надання в автобiографii непiдтвердженоТ записами в трудовiй книжцi iнфОРмацii ПРО ТРУДОВУ

дiяльнiсть у l996 роцi. IBaHoB е.о. надав довiдку про зайняття у 1996 роцi посади заступника директора Школи

за сумiсництвом i написав заяву про перегляд рiшення KoMiciT вiд 10.07.2020 та допущенrrя його дО учаСТi У
KoHKypci.

Губiна О.О. винесла дане питання на розгляд конкурсноТ KoMiciT.

ВИСТУПИЛИ:
Гузеватий А.Ю., який наголосив на вiдповiдальностi KoHKypcaHTiB за подання до конкурсноi KoMiciT

достовiрних документiв, затверджених у Положеннi про конкурс на посаду керiвника закладу загальноТ середньоТ

освiти комунальноТ власностi територiальноТ громали MicTa Запорiжжя.
Прасол М.В., який звернув увагу на термiни подання документiв. Щовiдка про пiдтвердження роботи на посадi
заступника директора школи була надана Iвановим С.О. пiсля завершення прийому документiв i не MorKe

вплинути на рiшення KoMicii.
Захарчук В.М. наголосив, що претенденти на замiщення вакантних посад директорiв закладiв загальноТ середньоТ

освiти могли надавати на розгляд конкурсноТ KoMiciT iншi документи, що пiдтвердrкують iT професiйнi таl абО

моральнi якостi (грамоти, сертифiкати, посвiдчення про присвоення педагогiчних звань тощо). ,ЩОвiлка про

пiдтвердження трудовоТ дiяльностi у 1996 роцi, через вiдсутнiсть запису у трудовiй книхtцi, повинна бУти наДана

конкурсантом до 06.07.2020 разом з основними документами. Запропонував взяти до вiдома iнформаuiю IBaHoBa

е.О. про його трудову дiяльнiсть, але вiдхилити його заяву про перегляд рiшення конкуроноТ KoMiciT ВiД

l0.07.2020 про допущення до участi у KoHKypci на замiщення вакантних посад директорiв 5 закладiв ЗагалЬНОТ

середньоi освiти.

Вiдхилити заяву IBaHoBa евгена Олександровича про lrерегляд 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 конкурсноТ KoMicii надiйшла заява вiд Гончаренка Романа Вiкторовича,

директора ЗапорiзькоТ загzшьноосвiтньоТ школи I-III ступенiв Jф 75 ЗапорiзькоТ MicbKoT ради ЗапорiзькОТ ОбЛаСТi,

про вiдкликання заяви про допущення до участi у KoHKypci.

ВИСТУПИВ:
Полухiн В.Ф., який запропонував розглянути заяву Гончаренка Р.В. та виключити його кандидатуру зi спискУ
претендентiв на замiщення вакантноТ посади директора ЗапорiзькоТ загальноосвiтньоi школи I-III СтУпеНiВ ЛЪ 75

Запорiзькоi MicbKoT рали ЗапорiзькоТ областi,
голосчвали:
nruu -' S //i
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ВИРIШИЛИ:

Виключити кандидатуру Гончаренка Р.В. зi списку претендентiв на замiщення BaKaHTHoi поСади

директора ЗапорiзькоТ загальноосвiтньоТ школи 1-III ступенiв Nч 75 ЗапорiзькоТ MicbKoT ради ЗапорiзькоТ областi.

Губiна О,О. повiдомила, що до конкурсноi KoMicii надiйшла заява вiд Поливанюк Оксани МикОлаТвнИ,

вчителя бiологii Запорiзького лiцею Ns З4 Запорiзькоi MicbKoT ради ЗапорiзькоТ областi, про вiдкликання ЗаяВи

про допущення до участi у KoHKypci на замiщецня вакантноТ посади директора Запорiзького навчально-виховного

комплsксу Nэ 42 ЗапорiзькоТ мiськоi ради ЗапорiзькоТ областi.
ВИСТУПИВ:

ВасильчуК Г.М., якиЙ запропонував розглянутИ заяву Поливанюк о.М. та виключити iT кандидатуру зi

списку претендентiв на замiщення вакантнот посади директора Запорiзького навчitльно-виховного комплексу

Nч42 Запорiзькоi MicbKoT рали ЗапорiзькоТ областi.
голосчвали:
(за)) -" J , ,r",t ,'
(проти)) - /),/,rt{,,,l
(утримались>> - п,t И'r ь )ВИРlШиЛИ: /

виключити кандидатуру Поливанюк о.м. зi списку претендентiв на замiщення вакацтнот посади

директора Запорiзького навч€tльно-виховного комплексу ЛЪ42 ЗапорiзькоТ MicbKoi ради ЗапорiзькоТ областi,

голосчвали:
orun _' в //) c.l.sr



ГУбiна О.О. проiнформувала членiв конкурсноi KoMiciT про вiдсутнiсть на першому етапi конкурсу
.Щемченка Дркадiя Григоровича, претендента на замiщення вакантноТ посади директора Запорiзького навч€Iльно-
ВИХОВНОГО ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛексУ ЛГ9 1 10 Запорiзькоi MicbKoT ради Запорiзькоi областi, у зв'язку з перебуванням
на лiкарняному та необхiднiсть прийняття рiшення стосовно перенесення ,щемченку А.г. TepMiHiB проведеннrI
перевiркИ знаннЯ законодавсТва Украiни у сферi загальноi середньоТ освiти (письмове тестування).
виступив

прасол М.в., який запропонував провести перевiрку знання законодавства Укратни у сферi загальнот
СеРеДНЬОi ОСвiти (письмове тестування) пiсля закiнчення лiкарняного Щемченка Д.Г.
пiсля закiнчення лiкарняного.

перенести Щемченку А.г. TepMiH проведення перевiрки знання законодавства Укратни у сферi загальнот
середньоi освiти (письмове тестування) пiсля закiнчення лiкарняного.

Губiна О.О., голова конкурсноТ KoMiciT наголосила, що з урахуванням епiдемiчноi ситуацii, конкурсна
комtсlя та учасники конкурсу працюють в умовах дiТ карантину i необхiдно дотримуватись Bcix вимог
(застосування iндивiдуальних засобiв захисту та дотримання дистанцii). З метою запобiгання поширенню
KopoHaBipycy та гострих респiраторних захворювань вирiшено проводити письмове тестування по групах, Bci
учасники конкурсу подiленi на 7 груп по l5 та 10 осiб залежно вiд площi кабiнету (список груп додаеться).

Нагадала про тривалiСть та процеДуру проведення тестування на знання законодавства УкраТни у сферi
загальнот середньот освiти. Тестування мiстить 50 (п'яmdесяи) тестових завдань, якi формуються iз загального
перелiкУ,питань, що мiститЬ 200 питань. Кожне тестове завдання передбачас 4 (чоmuрu) варiанти вiдповiдей,
лише одиН BapiaHT з яких правильний, Тестування проходить письмово не бiльше 60 хвuлuн у rrрисутностi члена
конкурсноТ KoMicii.

ПРОведення письмового тестування здiйснюеться згiдно iз затвердженим у Полояtеннi порядком.
ПiСЛя Закiнчення часу, вiдведеного на письмове тестування, члени конкурсноi KoMicii приступили до

оцiнюван ня вiдповiдей.

)

Голосували:
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Секретарем конкурсноi KoMiciT обрати
ВИСТУПИЛА:
НаН Р {rа 3, В. , секретар конкурсноТ KoMiciT, яка нагадала критерiТ оцiнювання письмового тестуваннrI:
За вiдповiдi на TecToBi питання виставляються бали:
2 балu - кандидатам, якi вiдповiли правильно на 46-50 тестових завдань;
],5 балu ] кандидатам, якi вiдповiли правильно на 41-45 тестових завдань;
l бал - кандидатам, якi вiдповiли правильно на З1-40 тестових завдань;
0,5 балiв - кандидатам, якi вiдповiли правильно на 26-30 тестових завдань;
0 бqлiв - кандидатам, якi вiдповiли правильно на 0-25 тестових завдань.
КаНДИДати, якi пiд час тестування отримали 0 балiв не допускаються до вирiшення письмового ситуацiйного
завдання та вважаються такими, що не пройшли конкурс.

Пiсля закiн.tення оцiнювання письмового тестування, секретар конкурсноI KoMiciT заносить до
екЗаменацiЙноТ вiдомостi результати письмового тестування (кiлькiсть набраних балiв):
АЛЕКСАНДРОВА Вiкторiя Станiславiвна - 2,
АНДРIСНКО Оксана Володимирiвна - L
БАГЛЕР Iгор Олегович - 2
БАНЬКОВСЬКА Олена Григорiвна
БЕЛИМЕНко Юлiя АнатолiiЪна - 2
БИСЬКОIринаВолодимирiвна - L
БIЛОУС Костянтин Андрiйович - L
БоБруль Тетяна олексiiъна
БОНДАР Валентина Леонiдiвна
БОРИСЕНКО Людмила Михайлiвна - 2
БОЧКА Олена IBaHiBHa - 2
БОЯР Катерина Станiславiвна - /,5
БУЛАТ Лариса Леонiдiвна - - Т
БУРМА Iрина МиколаТвна - 2
ВАВIЛОВА Тетяна Григорiвна - 2
ВЛАсЮк Свiтлана Михайлiвна - 2

(проти) - 0
(утримirлись) _

ВИРIШИЛИ:

3 [tba"tl )

Голосували:
(за) - 3



ГАНЖА Лариса Олександрiв"а- 2
ГАНЮКОВА Катерина Степанiвна - 1,5
ГдшЕнко Людмила Щмитрiвна - l, ý
ГIГАУРI Надiя BiKTopiBHa - 2
ГЛеЗеРОВА ЛуiЪа Василiвна - 2

'у-В/ fo * rаИrе t *n 
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ЗАВАРЗIНА Тамара Василiвна
ЗАЙЧЕНко Любов Миколаiвна - L
ЗАКУТНА Iлона Олексанлрiвна - Р
ЗЛАТоВА Людмила IBaHiBHa - Z
IВАНИЦЬКА Тетяна BiKTopiBHa
IВАнIШИнА олена АнатолiТвна - ,l

IВАНIЧЕНКО,Щенис Костянтинович, t,ý
IBAHOBA Олена Геннадiiвна - 2
КАЗАНЦЕВ Антон Федорович 2
кАРАВАСВА олена IBaHiBHa 2
КАРПЕНКО Наталiя Олександрiвна 2
КАПЛУНОВА ЛарисаВладиславiвна - 2
кИБА Микола Михайлович - ,,l ,ý
киричЕнко оксана Анатолiiъна
КIНЕБАС Вiкторiя BiKTopiBHa - Z
KIHIHCCBA Тамара Павлiвна - 9,
коВАЛЕНко оксана Миколаiвна , 2
ковАль Валентина Вячеславiвна -

KOMICCAPOB Вадим Олексiйович - 2
КРИШТАЛЬ Валентина Володимирiвна - 2
КРУГЛА Людмила Юхимiвна - 2
КРУК Pai'ca МиколаТвна - ?
КУЗЬМЕНКо Володимир Iванович - Z,
КУЛИК Володимир Юрiйович - |rý
КУРАКОВА Зоя Григорiвна - 4
ЛЕВЧЕНКО Вiкторiя BiKTopiBHa
ЛИСЕНКО Альбiна Борисiвна - 7
ЛЮБIМОВА Алла Володимирiвна - 2
МАГЛЬоВАНА ольга Павлiвна - 2
мАлиш олена евгенiвна
МАН Свiтлана В'ячеславiвна - /r.Г
МАЦКУЛЯК Юлiя BiKTopiBHa- /,d
МСЛlКОВА Iрина Анатолiiвна - / Г
MCPKIHA AHToHiHa Леонiдiвна
МОГИЛIН Олександр Володимировпч - 2
МОЛЧАНОВ BiKTop Олександрович - ),,

OXPIMEHKO Олена МиколаТвна - |r€
ПАНlНА Свiтлана СавелiТвна - 2
ПАРХОМЕНКО lрина Вололимирiвна - 2

РУДЕНКО Олена Станiславiвна - 2
РЯБЕНКО Лариса IBaHiBHa

САМIЛо Костянтин Миколайович - 2
сЕЛIВАНоВСЬкА олена Михайлiвна - 2
СИТЕНКО Неля ЮрiiЪнч- /,ý
СОЛДАТеНКО Ольга Василiвна - /r,Г
ТАНДУРА Ганна Олександрiвна - ?
ТАТАРОВА Iрина IBaHiBHa - ?
ТЕРНоВСЬкА Людмила IBaHiBHa

ТIЩЕНКО Олена Леонiдiвна

ГРИНЬ Людмила Щмитрiвна -

ГОНЧАРЕНКО Роман Вiкторович -

ГУБРIеНКО Оксана ГеннадiiЪна ,

ДАЦIНЬКО евдокiя Григорiвна -

ДОРОШЕНКО Свiтлана Сергiiвна - 
_

еМЕЛЬЯНОВА Галина BiKTopiBHa -

ДЕМЧЕНКО Аркалiй Григорович - fi
ДОНОВСЬКИЙ Сергiй Миколайович



ТИМОШЕНКО Федот Миколайович - 2
ТКАЧОВА Лариса Петрiвна - |,Е
УСОВА Тетяна МиколаiЪна - |,6'
ХМIЛЬ Ганна Максимiвна - ,1,5-

ЦИГАНОВ Геннадiй Володrмиро*-ч - 2
ЧАБАН Свiтлана Олександрiвrа, 2
ЧЕРЕПоВСЬКА ольга Василiвна - 2
ЧОМОВА Свiтлана ВалерiТвна - 2
ЧУМАЧЕНКО Анпрiй Iванович - 2
ШАЛЬМIНА,Щолiна Михайлiвна , 2
ШАПКА BiKTop Iванович
ШЕВЧЕНКО Вiкторiя,Щмитрiвна - 2
ШУЛЬГА Валерiй Iванович - /r5
ЯКОВЛеВА Вiкторiя Олександрiвна- 2

СЛУХАЛИ:
По другому питанню Губiну О.О., голову конкурсноТ KoMicii, яка запропонувала пiдвести пiдсумки I етагry

конкурсу - письмового тестування на знання законодавства у сферi загальнот середньоi освiти.

ВИСТУПИЛА: _

йа нrr!а -6,,я. , секретар конкурсноi koMicii, яка оголосила результати письмового тестування кандидатiв

"а 
заri,ц*r" 

"а*нтrих 
посад директорiв закладiв загальноТ середньоТ освiти м. Запорiжжя.

За результатами оцiнювання письмового тестування дu}ли правильну вiдповiдь:
- на 46-50 тестових завдань - 70 осiб;
- Ha41-45 тестових завдань ---УТ ocia;
- на 31-40 тестових завдань - 9 осiб;
- на 26-З0 тестових завдань - / осiб;
- на 0-25 тестових завдань - о осiб.

ВИРIШИЛИ:
[о другого етапу конкурсу (письмового вирiшення ситуацiйного завдання) допускаютьс" - 9L учасникiВ
конкурсу.
н". дiiiiпuоr""" до .,r"uro"o.o u"pirll"n"" 

""rуuчiипо.о 
.uuдurr" - / 1r?.zl, ,/

ГОЛОСУВАЛ]4, (вiлкритим голосуванням) :

(проти) -

Голова конкурсноi KoMicii

Члени конкурсноi KoMicii

О.О.Губiна

М,В.Прасол
.Ф.

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

Юдiн
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